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Változás a Szemle szerkesztőségében.
A Magyar Psychologiai Társaság választmánya f. é. aug.
14-én hozott határozatában, a távozó Dr. Boda István szerkesztő
feladatkörének ellátásával a jelen sorok íróját, Várkonyi Hildebrandot bízta meg.
Mikor átérezve e feladat jelentőségét, átveszem a Magyar
Psychologiai Szemle szerkesztésének gondjait, tisztelettel kérem
mind a Társaság Elnökeinek s tagjainak, mind pedig a szer
kesztőbizottság tagjainak olyannyira szükséges támogatását. —
Leginkább azonban a Szemle eddigi, érdemekben gazdag szer
kesztőjéhez fordulok azzal a kérelemmel, hogy azt az irányító,
bíráló, szervező és alkotó munkát, melyet eddig folyóiratunk
életbehívására és felvirágoztatására szentelt, a jövőben se vonja
meg, hanem — felmentve egyes bürökratikus teendők súlyá
tól — niég fokozottabban bocsássa rendelkezésére az örven
detesen kibontakozó magyar pszichológiának. — De felkérem
a Magyar Psychologiai Szemle minden munkatársát és olvasóját
is, hogy a Szemle megalakulásakor kitűzött tudományos és gya
korlati céljainkat a saját közreműködésével, — kérdések fel
vetésével, bíráló vagy újat alkotó tevékenységével, — minél
gazdagabb teljesedéshez segítse.
A Szemle programmja, a dolog természetéhez képest, nem
változik meg a jövőben sem. A célkitűzéseket a Társaság oly
szabatosan alkotta meg 1928-ban, bogy módosítás e tekintetben
nem merülhet fel. A programúi gyakorlati megvalósításában
mindössze annyit legyen szabad felemlíteni, hogy, semmit sem
engedve folyóiratunk eddig elért tudományos színvonalából, mégis
törekednünk kell a gyakorlati életből közvetlenül felmerülő problé
mák iránt lélekbúvárainkban s munkatársainkban minél nagyobb
tevékenységet kelteni. A Szemle szerkesztője már az első kötet
(1928) Bevezetőjében nyomatékosan hangsúlyozza ezt a feladatot:
„lélektani folyóiratunk foglalkozni tartozik gyakorlati jelentőségű
és általánosan — tehát nemcsak szigorúan tudományosan —
kultúrális jelentőségű kérdésekkel is . . . bennünket az a kíván
ság vezet, hogy ezeket a problémákat elsősorban maga a gya
korlati (nemzeti kultúrális) élet vesse fel“ s terjessze a lélektani
tudomány elé e folyóirat lapjain. A tudomány sohasem szakad
hat el az „élettől“' s az élet a tudománytól. Jól látta ezt Dr.
Boda István szerkesztői munkásságának célkitűzéseiben, meg
sokoldalú tudományos munkásságának alapul vetett azon mélyre
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ható tételében, mely szerint a helyes lélektani elveknek és fel
ismeréseknek felmérhetetlen a gyakorlati jelentőségük „az em
beri kulturális élet és intézmények összes köreiben, nem véve
ki a gazdaságiakat és politikaiakat sem“ rezek a lélektani isme
retek „az emberiség fejlődésének és boldogulásának sokkal
nagyobb hasznára és az egész emberi életnek hasonlíthatatlanul
értelmesebb és emberibb megszervezésére volnának hasznosítandók, semmint az mindmáig történni szokott.“ Ez a programul
tehát, mely átjárta eddig is a Szemle minden megjelent köte
tét, vezetőnk marad ezután is ; kívánatosnak látszik azonban a
munkatársak minél gazdagabb és intenzivebb ez irányé, meg
újult munkássága.
Amint a fentebb érintett pontban, úgy folytatni kívánjuk
a Szemle eddigi törekvéseit minden más irányban, nevezetesen
a közönség minél szélesebb rétegeinek meghódításában is. Isme
retes a mai embernek nagy érdeklődése a lélektan eszméi és
gyakorlati eredményei iránt. Ez az érdeklődés részint a kor
szellemben, a háború utáni emberiség „lélekkeresésében“ gyö
keredzik, részint pedig magának az egész pszichológiának,
annak egyes ágazatait is beleértve (alkalmazott lélektan, pszi
chotechnika, karakterológia, neveléstan, lélekelemzés, kriminálés pathopszíchológia stb.), páratlan fellendülésében, gazdagodá
sában és gyakorlati eredményeiben keresendő. Nálunk azonban
még mindig nem jutott el a lélektani tudomány a felkarolás
és értékelés azon fokára, mely őt lényegénél és értékkisugárzó
erejénél fogva méltán megilleti. Éppen Boda István önzetlen
tevékenységének, nagy m unka- és alkotóképességének köszön
hető főként, hogy, immár öt esztendeje, a szakpszichológusok
egész rendje és a nagyközönség egy rétege a Psychológiai
Társaságban tömörült s megalkotta a magyar kultúr-életben
eleddig nélkülözött, egyetemes jellegű, tudományos folyóiratot.
A nagyjelentőségű kezdetet folytatni most már kötelesség, töb
bek között folyóiratunk olvasó- és előfizetőtáborának lehető
növelésével is. Gyakorlati kérdések minél nagyobb számban
való felvetése a Szemle hasábjain és az olvasók minél szélesebb
köreinek bevonása: ez az a két irány, melyben erőinket a pil
lanat sugallata szerint összevonnunk kell. E törekvéseink nem
keresztezik azon, velünk a legközelebbi rokonságban álló, lélek
tani természetű folyóiratok fejlődési menetét, melyekben ugyan
azon célok munkásait tiszteljük. A végső, átfogó, valamennyi
problémát áttekintő fórum gyanánt kívánjuk továbbra is szol
gálni a magyar lélektani kutatások körét a Szemlé-vel, anélkül,
hogy a részleges irányzatok és közlemények bármelyikével
elveszítenék a közös szellemi és erkölcsi kapcsolatot.
A felvetett eszmék erejében s a Magyar Psychologiai Szemle
eddigi pártfogóinak megértő támogatásában bízva, bocsájtjuk
közre az 1934,-i évfolyamunkat.
Várkonyi Hildebrand dr.
szerkesztő.

Az insulin-shock hatása a szemléletre.*
10 ábrával. —
Irta: BENEDEK LÁSZLÓ.

A lélektan, mint ténykulatás, egészben véve távol van az
okságilag levezethető konszekvenciáknak fejlődésfokától ; ez a
körülmény az, ami annak idején James-1 annak kijelentésére
ragadta, hogy az akkori lélektan a tudománynak csak egy re
ménye. Azóta a lélektannak fogalomnyelve gazdagodott, egyaránt
létjogosult (h. Diihler) aspektusai tagoltabbakká, ténygyíijteménye rendkívül terjedelmessé fejlődött. Ha újabban Lindworsky
az empiriás lélektan számára belső szét-elválaszlást is követel
a filozófiától és a pszichológust minden bölcseleti előfelté
teltől mentesnek kívánja tudni, mégis kétségtelen, hogy még a
pathopszichológus sem tekinthet el a rationalis, bölcseleti lélek
tan szempontjaitól és pedig főleg azért sem, hogy mint Kurt
Schneider kifejezi, „um seine Grenzen nicht zu übersehen“.
Az ismeretelméletre olyan jelentőségteljes Husserl-fé\e feno
menológiának érvénye a normális kórlélektan területére is
kiterjedt, bár még a „tudat-tárgyak konstituciójá“-nak „funkcio
nális“ kérdéseit illetőleg is a pszichológia szempontjaitól eltávo
lodik, — mert a tartalmi komplexek helyett az intencionális
élmények sajátképeni problematikáját, a „tiszta lényeg“-et
(„eidos“), a tudatot „von etw as“, a reális noétikus tartalmaknak
tulajdonképeni összetevői mellett a noématikus korrelátumokat,
az aktusoldalról történt változásnak megfelelő változást a tárgyi
oldalon, a tiszta immanenciában fennmaradt lényegadottságot
teszi vizsgálatának tárgyává.
A tudat spontaneitásainak, komplexaktusainak változásai
mellett fennáll a természetes beállításnak generális tétele: a
valósággal szembenállás, ahogyan az — mint létező — „magát
közvetlenül és szemléletesen adja“. — „Immerfort bin ich mir
vorfindlich als jemand, der wahrnimmt, vorstellt, denkt, fühlt,
begehrt usw. und darin finde ich mich zumeist actuell bezogen
auf die mich beständig umgebende W irklichkeit“ (Husserl).*1 Ezt
* Közlemény a M. Kir. Debreceni Tisza István Tudományegyetem
Ideg- és Elmegyógyászati Klinikájáról. (Igazgató: Dr. Benedek László
egyetemi ny. r. tanár.)
1 Ideen z. e. reinen Phänomenologie u. phän. Phil. Jb. f. Ph. I. 1913.
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a generalis nézőpontot érvényesítette a beteg lelki élet szubjek
tív jelenségeinek kutatásában tudvalevőleg a Jaspers-féle fe
nomenológia is, amely a betegek által a valóságban megélt
lelki állapotoknak szemléletes megjelenítését tette feladatává,
(„anschaulich zu vergegenwärtigen“ Jaspers', — „durch Erleben,
Einfühlung, Repräsentation...“ llaade).
A kórlélektani adatok, mint a tágabb értelemben vett
empiriás lélektannak tényei is, bármely lélektani rendszer kere
tei közé beilleszthetők. A következőkben előadott észleleteink
főleg a sztatikusan értő, fenomenológiai lélektannak ismeretállományát vannak hivatva gazdagítani, — a szemléletek meg
élésének köréből. A legutóbbi évek vitaanyagában is az érzék
iét és az érzéklés elemzése ismét fokozott figyelemben részesül.
E helyen csak H. Werner, E. Straus, Metzger és v. Hornbostel
vizsgálódásaira utalok. A tárgyiasan adottnál, quidditása mellett,
amely az összélményben, mint gnosztikus elem, mindig tekintetbe
jött, — a pathikus mozzanat külön hangsúlyozásra talál. De az
adva-létezésnek ez a szubjektív, tárgyiatlan módja („Dasein“ és
„Sóséin“, pl. „uns soundso zumute sein“) E. Straus szerint
— szemben Werner-rei — nem korlátozódik csak az észrevevési
folyamatnak bizonyos időbeli fázisaira, hanem minden szem
léleti élménynek elvileg elengedhetetlen tartozéka. Itt nem a
Husserl-féle fenomenológia aktusának és intencionális tárgyá
nak elkülönítéséről van szó, hanem olyan evidens, fogalomelőtti
communicatio-ról, egy -Wieu- rői, amely még az élménytartalom
határterületébe esik.
Mindez igazolja, hogy a szemléleti tartalmak és objektiváló
aktusok körébe eső kórlélektani kísérleti adatoknak nemcsak
gyakorlati, hanem elméleti értéke is van.
Miután a gnosztikus műveletek zavarára vonatkozó észle
lések relativ csekély számukkal tűnnek ki és miután az insulinshock-nak az elmebeli történések- és tartalmakra, így speciáli
san az érzékiéire és szemléletre való hatásával, tudomásom sze
rint, az irodalom még nem foglalkozott, bátor vagyok a Magyar
Psyc/iologiai Társaság-ot idevonatkozó észleleteimről tájékoztatni,
amelyeket, jórészben, mint melléktermékeket nyertem az insulinshocknak, főleg idült elmebajoknál eszközölt tnerápiás alkalma
zása rendjén. Az észlelt percepciós, illetve gnosztikus zavaroknak,
aktuális élményeknek tényközeli ismertetése — schematizálásra
való törekvés nélkül — fogja képezni főtörekvésemet.
Az insulint klinikánkon már 6 év óta használjuk fel, főleg
schizophreniánál, a gyógykezelésre kisebb- és középdosisokban,
nemcsak roboráíás és a vízháztartás egyensúlyának helyreállí
tása céljából, hanem főleg negativisztikus betegeknél az absti
nentia leküzdésére. 1933. decemberéig összesen 40 schizophreniásnál alkalmaztuk változó adagolásban; említésre méltónak
találjuk, hogy az insulin tetemes segítségünkre volt a negativizmus leküzdésében, úgyhogy segítségével a mesterséges ete
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tések száma határozottan csökkent klinikánknak zártosztályán.
Ismerve azt az antagonista erőjátékot, amely egyfelől az
együttérző rendszer és mellékvese, másfelől a vagus és sziget
készülék, illetve ezeknek incretumai között a normálszervezet
ben állandóan folyamatban van és kisebb-nagyobb ingadozáso
kat is engedhet meg, — továbbá az insularis-készüléknek élet
tani insufficientiáját, amely egyes esetekben előidézheti az insulin-mobilizálás késedelmét, de ezzel szemben ismerve az antajonista adrenalin hatásba lépésének kitolódása mellett az ú. n.
íypoglykaemiás utóingadozást, a vér-cukor nivó „cik-cakos“
ingadozásával, nem lephet meg bennünket, a kis és középnagy
insulin-mennyiségeknek váratlanul erős hatása. A viszonyokat
az alimentaris befolyások, a szövetek cukor-aviditása, a terelés
jelensége a szigetkészülékre vonatkozólag, etc., még bonyolul
tabbakká teszik. Egyébként amint tartósabb bypoinsuliuizmus,
mint a sziget-készülék kevesebbértékőségének jele lehetséges,
úgy az endokrin rendszer extenzivebb alkati gyengeségeivel is
számolni kellene, amelyek az „incretoros minusvariansok“-nál,
mint még behatóbban nem tanulmányozott „öröklés-biológiai
typusok“-nál jelen lehetnek. Ez utóbbi rendellenességek egyrészt
az endogén pszichózisokra való hajlam előkészítésében szereppel
bírhatnak, másrészt más pszichopathiás kevesebbértékűséggel
szövődve, sajátszerő lünetegyütteseknek fellépésére szolgáltathat
nak alkalmat. Mindezen meggondolások szemléltetik, hogy az
elmebetegeknél (talán fokozottabb mértékben) a vér-cukor
ingadozásaiból következő egyéni túladagolással is számolni kell,
annyival is inkább, miután, a pancreas és mellékvesén kívül, a
közti-agy és vegetativ idegrendszer szén-hydrat-anyagcsere-regulatioja, ez a centrális szabályozás (I. Bruqsch, üressel-Lewy),
— elmebetegeknél még eddig ki nem derített esékenységet
mutathat. Ezeket számbavéve, nem lephetett meg bennünket,
hogy kis- és középadagoknál (20—30 E.) már praehypoglykaemiás, sőt 3 esetben kifejezett ins.-shock-jelensegeket észleltünk,
sőt ez utóbbiaknak befolyását a tüneti képre már 2 év előtt
megfigyelhettük.
Áz ins.-shock-kezelést is klinikákon 1933. novemberétől
kezdve kezdtük rendszeresen és céltudatosan alkalmazni M.
Sakel-aék a wieni Verein f. Psychiatrie u. Neurologie-ban elhang
zott előadása után, akit néhány nappal ezután levélben, majd
személyesen felkerestem, aki szives volt idevonatkozó tapaszta
latairól részletesen tájékoztatni és a gyógykezelt és még gyógy
kezelés alatt álló betegeivel a Sanatorium „Hietzing“-ben megis
mertetni. Ugyancsak szerencsém volt 0. Ptítzl prof. úr és Hoff tanár
úrral megbeszélést folytatni, amelynek különös értéket adott
akkor 2 esetre vonatkozó személyes tapasztalatuk.
M. Sakel a narkomániának gyógykezeléséből indult ki. Már
első munkájában (1930) az abstinentiális tüneteket, amelyek a
morphinelvonási kúrák sikerét veszélyeztetik, súlyos hyper-
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thyreoidismusnak tüneteivel hasonlította össze. Az idegrend
szernek fokozott izgalmát a hyperthyreosisoknál a fokozott
hormonsecretio, a heveny elvonási jelenségeknél a vegetativ
idegrendszer túlérzékenysége és túlzott fogékonysága („Uber
empfänglichkeit“) okozza. A magyarázatban az ismert oldalánc-elméletet is felhasználja; a narkotikum kötését moleku
lárisnak tekinti. A valentiák telítésével az izgató hormonok
lekötése lehetetlenné válik. Az oldalláncok birtoklásáért vetél
kedés folyik az alkaloida és a chromaffin hormonok között. Az
utóbbiak, mint izgalmi hormonok szerepelnek. A lekötött oldal
láncok számával, a biológiás impulzusok erősségével párhuza
mosan, oldallánc-túlterrnelés indul meg, amely a szómaticus
morphinéhséget magyarázza. A vegetativ idegrendszer túltelítése
adrenalinnal, az utóbbit elvonja az anyagcserétől és emiatt
hypoglykaemia támad. Kérdéses, vájjon az adrenalinnak nagyobb
affinitása van-e a fölös számban produkált idegsejtreceptorokhoz? Rendszeres vér-cukor-mérések nem történhettek. Az ere
deti morphin-ingernek kimaradásával az elvonási kezelés alatt,
a túlprodukált sejtreceptorok elpusztulnak, illetve leesnek és
nem regenerálódnak többé. Ez magyarázza a szervezet lassú meg
nyugvását. Fokozott morphinlebontásról nincs szó, sem pedig
az idegrendszernek lefokozott morphin-érzékenységéről. Sőt az
utóbbinak ellenkezője áll fent a valentiáknak megszaporodása
miatt. Ez utóbbiaknak jelenléte az izgató hormonok egyidejű
megkötését is lehetővé teszik. A rendszeres ius.-therápia, egy
részt az idegsejtreceptorokat telíti, másrészt az adrenalint neutralizálja; ezenkívül a tüneti képet magábanvéve is kedvezően
befolyásolja. S. is a fenti elméletet munkahipotézisnek tekinti.
S. az ins.-adagolástól pszichikus megnyugtató hatást látott a
testi tünetek javulása mellett. Az ins.-görcsöket megelőzően az
első kísérletekben barbitursavas készítményeket is adagolt. A
cardiovasalis rendszer működése gondos felügyeletet igényel.
Az ins.-hatás cholin- és secale-praeparatumokkal fokozható. À
hypoglykaemia fenyegető tünetei esetén szölőcukor-oldatok és
adrenalin adagolása válik szükségessé. A kezelés individualizá
landó. Több éven át szerzett tapasztalatai a szedativ, tompító
hatást igazolták; emellett áz insulintúladagolásra szolgáltattak
kiterjedtebben adatokat.
A hypoglykaemiás reakció kisebb adagoknál, 1—2 óra
múlva lép fel akkor, ha az ins. mennyisége a valentiák blockadejára szükségest túlhaladja. Az éhségérzése fokozódik, bő
verejtékezés jelenik meg. A verejték az élettaninál szívósabb,
tapadósabb és a fokozott viscositás miatt az izzadság-cseppek
nagyobbak. Majd somnolentia következik be. Ez utóbbi alatt
vegetativ reflexjelenségek is kiválthatók. A betegeket magukrahagyva, 8 óra hosszat is lehetnek a somnolentia állapotában.
A jelenségek egyrészét filmjeink mutatják be. A tudatzavart
betegeknél a hypoglykaemiás állapotnak legjobb indikátora
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teliét a verejtékezésnek megfigyelése. A somnolentia successive
mélyülő öntudatlanságba, sőt comába vihető át. Terbnnger és
Heilen agyszövettani vizsgálatai az insulingörcsökben szenvedő
állatoknál irreversibilis elváltozásokat a központi idegrendszer
részéről nem állapíthattak meg. (Ezzel szemben 1. alább.) Az
ins. nagy adagjai mellett S. a narcomániának feltűnően gyors
eltűnését tapasztalta.
A vegetativ idegrendszer megzavart harmóniájának hely
reállítása a lelki reakciós helyzetre is kihatással van. Az ins.,
mint eminenter vegetative ható pharmakon ismeretes. //. Zondek
és Bansi kimutatták, hogy a sejtfáradságnak vagoton állapota
a horinonabsorptiós képességet csökkenti. Úgy a természetes,
alvásnak, mint a narcotikus-nak ez a sejtblockade előfeltétele
volna. Ezek a meggondolások vezettek át az idült- és akut
endogén elmebajok ins.-shock-kezeléséhez. Az utóbbiak kapcsán
S. kisegítő elméleteket is igyekezett kidolgozni, amelyek a
lelki élet phylo- és ontogenetikus értelemben vett rétegszerűségére, az ins.-shocknak az iktató-mechanizmusokra gyakorolt
befolyására — az átkapcsolás értelmében, etc., vonatkoznak. S.
ezirányban azonban csak szóbeli felvilágosításokkal szolgálhatott.
Dr. M. Sackel-nek, eseteinek bemutatásáért és tapasztalatainak
ismertetéséért ezúton is hálás köszönetemet fejezem ki.
A kezelési tervben 4 fázist különböztetünk meg: F. 1.
fehérjeszegény diéta mellett ins.-előkezelés. Az ins. adagolása
és a synergista gyógyszerek alkalmazása, nemkülönben az étel
felvétel elosztása különös figyelmet érdemel. F. 2. a „nedves“
praehypoglykaemiás shock, amely a legsúlyosabb cotnával és
areflexiával jár együtt, vagy pedig átmenet nélkül súlyos epi
lepsziás roham következik be. Az utóbbinál a vér-cukor-tükör
emelésére azonnal beavatkozni szükséges, míg a nedves cománál a cardiovasalis rendszer gondos ellenőrzése mellett 30 per
cet is várni lehet. Ph. 3. Szedativ adagolású ins-kezelés. F. 4.
Középadagok a praehypoglykaemiás állapot határáig, — a vég
leges polarisatio rögzítésére.
Megfigyeléseink elsősorban schizophren elmebetegekre
vonatkoztak, ezenkívül azonban amentiánál, uarcomániáuál, sőt
postprocessualis állapotoknál is megfigyelhettünk olyan sajátszerűségeket, amelyek egyrészt jellegükkel, másrészt bizonyos
fokú egyneműségükkel a körfolyamat által előidézett accesso
r i e s tünetektől biztosan távol voltak tarthatók.
Megfigyeléseink a következők
1.
eset. F. J. 23 éves, nőtlen, gyakorló tanár. Präemorbid sze
mélyiség: „shut in“, tartózkodó, visszavonult gyermek volt. Egy1
1 A részletes kórrajz helyett csak néhány jellemző előzményi
és lefolyásbeli észleletet logok kiemelni ; hasonlóképen az ins.-shockkísérletek jegyzőkönyveiből is csak az érdekkel bíró töredékeket hozom
fel, — a helyszűke miatt.
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hét óta vették észre, hogy időnként összefüggéstelenül beszél. Egyfzben az ablakot beütötte; tanárát minden indulat nélkül meg
ütötte. Bejövetelekor modoros ; előadása gyakran összefüggéste
len. Szertefolyó modorban számol be vallási kételyeiről, életpesszi
mizmusáról, kétségeiről, amelyek már régen foglalkoztatják.
Incochaerentia, grimaszolás, negativizmus, ingadozó betegbelátás,
időnként kataton izgalmi állapotok ; különösen éjjeli órákban
érzékcsalódásokkal kísért nagyfokú nyugtalansági állapotok.
XII. 3-án ins.-kúrát kezdünk. 3-szor 20 E. ins. naponta.
XII. 5. 3X 25 E. ins., utána enyhe forróság-érzés. XII. 7. és 8.
3 X 35 E. ins. XII. 9. 3 X 50 E. ins. Vércukor 75 mgr0/0. A déli
ins. adag után verejtékezés, hypoglykaemiás reakció, gyengeség
ről, éhségérzésről panaszkodik, az arcszín halvány, érverés
szapora, homlokon nagy cseppekben gyöngyözik a verejték,
somnolentia nincs. XII. 10. 3 X 60 E. ins. A második adag után
az előbbihez hasonló hypoglykaemiás állapot, amihez még izga
tottság, belső nyugtalanság csatlakozik. XII. 11. 3 X 6 5 E. ins.
Nagyobb fokú verejtékezés. XII. 12. 3 X 70 E. ins. A harmadik
adag után d. u. 725-kor nagy lelki njugtalanság kezdődik a
betegen, izgatottan mozog, időnként hangosan felkiált. Ugyan
ekkor nagyfokú verejtékezés indul meg. Izgatottsága folyton
fokozódik, ezzel együtt céltalan hánykolódás fejlődik ki, ágy
neműjét szétszórja, a lepedőket letépi, az ápolók alig tudják
lefogni. A tudat beszűkült, de nem borult el. Társítások fel
lazultak. Hiányos uralása a szituációnak. Értelmetlen, összefüggés
telen szavakat kiáltoz : „bácsi . . ., bácsi . . ., bácsi . . .“. Könyörgött az ápolóknak. Tudatában volt, hogy rendkívül szokatlan,
zavart viselkedést tanúsít, amelynek okával nem volt tisztában.
Kérdésre, hogy miért nyugtalan, azt válaszolja: „Úgy érzem,
megint az a schizoid kerül felszínre“. Ez a tárgynélküli nyug
talanság tovább tártott egy óránál. 727 óra tájban nyugtalan
sága hirtelen alábbhagy, az egész testét bőséges verejtékezés
önti el, amelytől az ágynemük teljesen átnedvesednek. Ugyan
ekkor eszméletét elveszti és mély comába merül. Légzése nyu
godt, egyenletes, mély. Pulzusa telt, szabályos, ritmusos, per
cenként 72. Szivhangok tiszták. Mindkét alsó végtagon néma
talp, időnként keresztezett adductor-reflex és Babinski-tendencia.
Egyébként úgy az alsó, mint a felső végtagokon az in- és csont
hártyareflexek fokozottak. Léri- és Mayer-reflex és cornealisreflex kiestek, pupillák tágak. Izomtónus teljesen elernvedt.
A comában 72 óra hosszat hagyjuk, azután 1 cm3 adrenalint adunk
subcutan és utána 100 cm3 50%-os dextroset i. v. Az eszmélet
csak 80 cm3 dextrose után kezd visszatérni. A tudat azonban
még sokáig derengő, ezért még 20 cm3 dextroset adunk. A be
széd dysarthriás, tagolt, akadozó. Tájékozódása teljesen vissza
tért, viselkedése azonban modoros, beszéde sokszor selypítő,
aífectált. Az egész testében igen kellemetlen hidegséget érzett. Jajgatott:
„fázom, nagyon fázom“. Az egész szájüregét és légcsövét ^jéghideg“-
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nek érezte. Ezenkívül a mellkastól kezdve egészen az alsó végtagokig
„furcsa hiányérzést, a közérzetnek teljes hiányát“ „tapasztalta“, amely
rendkívül kellemetlen, sőt „kínos élmény volt“. Többször panaszkodott :
„Nagyon rosszul érzem magam, soha még ezt az érzést nem tapasz
taltam“.
Ezzel egyidejűleg az alak- és mozgásszemlélet sajátszerű meg
változásáról számolt be. Az alakok képszerűeknek Hintek fel, minden
„furcsán“ megváltozott, „különös“ volt. „Olyannak látok mindent, mintha
filmen vetítenének, de régi rósz flmfelvételeken. Milyen csodálatos az
emberek mozgása, olyan gépszerü, szakadozott, ugráló. Közben arról
számol be, bogy ezt a sajátszerű szemléletet tulajdonképen az
okozza, hogy nem látja a mozgást, „nem olyan folyamatos, egyöntetű
az emberek mozgása, nem látom, hogy hogyan mennek át a tér egyik
pontjáról a másikra, csak azt veszem észre, hogy ami itt volt (kezével
mutatja), az a következő percben már olt van“. Ez az élmény egészen
különösen, furcsán bat rá, de ennek kóros voltával teljesen tisz
tában van. a megítélései erre vonatkozólag helyesek. Sajátmaga
is a most végzett ins.-kürával bozza összefüggésbe: „Tudom,
bogy bécsben csinálták először és most rajtam próbálják ki,
nagyon örülök, bogy ez sikerült“. Előadja, hogy „minél gyorsab
bak voltak a környezetében lévő emberek mozgásai, annál kellemetlenebb
hatást telt rá. Ha valaki lassan mozgott, még nem volt olyan rósz, de
amikor az ápoló beszaladt a terembe és kivitt valamit, vagy amikor
ketten-hárman gyorsan jöttek-mentek. az annyira kellemetlen volt, hogy
szinte fájt, mondhatnám, testi és lelki fájdalom volt. A szaggatottság,
hogy hol itt voltak, hol ott, félelmet nem éreztem, de mindez nagyon
különösnek tűnt fel“. „A szoba bútorait nem találtam különösek
nek, bár úgy emlékszem, hogy síkszemen láttam“.
A mozgásszemléletre vonatkozólag kiserieteket végzünk. A
szoba túlsó végéből induló és a beteg ágya mellett elhaladó
személy mozgásait szakadozottaknak, ugrásszerűeknek, tagoltak
nak látja, folyamatos átmenetét egyik pontról a másikra nem
tudja követni. 1’/a méter távolságban a beteghez viszonyítva
balról jobbra elmozdított tárgy mozgásait ugyancsak nem veszi
észre. Következőképen nyilatkozik: „Számtalan ponton láttam a
térben“. A mozgó tárgyak mozgási fázisainak egybeolvasztása egységes,
folyamatos mozgásszemlélelté annál kevésbbé sikerült, minél gyorsabb volt
a tárgyak vagy a személyek mozgása. A mozgás gyorsaságának növeke
désével a szemléleti képek feltagolódása, szakadozottsága és ugrás
szerű helyváltoztatása fokozódott és azok a térben távolodtak egy
mástól ; a kísérő „kellemetlen“ szubjektív élmény is fokozódott.
A lassán mozgó tárgyak térbeli elmozdulásai sűrűbb és kisebb
részletekre tagolódtak fel. Általában ezt a szemléleti zavart „a meg
szakadó, egybe nem olvadó filmképek felsorokozásához“ hasonlította a
beteg. A comából való feltisztulás kb. 20—30 percet vett igénybe.
Eleinte a társítások lassultak, nehézkesek, incohaerensek voltak,
később mindez fokozatosan szűnt meg és a látási szemlélet
zavara kb. egy óra múlva múlt el teljesen, amikor a beteg
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vacsoráját elfogyasztotta, f. 19. Retrospective az ins. comára
vonatkozólag elmondja : „A comából magamhoz térve, mindent
fetünöen élesen érzékeltem, élesen, tisztán hallottam. A hangok tisztábban
csengtek, tagoltabbak voltak és hangosabbak. A tanársegéd és a kör
nyezetében tartózkodók alakjai, arcvonásai élesebben határoltóknak,
szebbeknek tűntek fel. Igij tudnám kifejezni, mintha minden ünnepélyes
lenne, mintha mindazt, ami körülöttem történik, színházban rendezték
volna meg, ahol a színész a legszebb hangján, a legszebb kiejtésével
beszél. Az ágytakarót feltűnően szép kéknek, szépen elrendezettnek lát
tam, sokkal élénkebb volt a színe, mint egyébként. Általában minden
valahogy szebbnek tiint fel“. 1934. I. 19. távozik.
összefoglalva a rendellenességeket, megállapíthatjuk, hogy
a schizophreuiában szenvedő F. J. gyakorló tanárnál az ins.kúra I. fázisában hypoglykaemiás reakció, majd a napi dosisoknak emelése rendjén az ins.-kezelésnek 9-iií napján súlyos
elsődleges mozgásnyugtalanság fejlődött ki, amely tárgynélküliségével
és elemi jellegével az encephalitis-eseteknek elsődleges mozgás
késztetései re emlékeztétett.
Az ins.-coma alatt: Babinski-tendencia, néma talp, keresz
tezett adductor-reflex, fokozott mély reflexingerlékenység, a Leri-,
Mayer- és cornea lis-reflexek kiesése, a szembetűnő általános
atonia bizonyították a központi mozgási és reflexutak transite
ras jellegű „Ausserfunktionssetzung“-ját.
»
Az öntudat teljes feltisztulása után sajátszerű fonák hideg
érzések : kryaesthesiák (kovoS= jéghideg) ; a beteg egész száj
üregét és légcsövét jéghidegnek érezte. Ezenkívül a mellkas és
alsó végtagok közötti has, illetve törzsrészt hiányozni érezte, tehát
a test-schema (Head) megváltozott. Az utóbbinak felépítésében
tactilis, optikai és kinaesthesiás benyomások vesznek részt. A test
térbeli képe („Raumbild“, Schilder) epidémiás encephalitis idült
eseteiben hasonló változásokat szenvedhet el, — éppúgy, mint
hideg paraesthesiák ott is jelentkezhetnek. Encephalitis esetek
ben : olasz szerzők „testa vota“-ról („üres fej“), Colligans „coenaesthesiás hallucinációk“-ról, Bechterew „pseudomelia paraesthetica“-ról beszélnek. Esetünkben kiemelendő a kryaesthesiának
és test-schemakiesésnek élesen lokalizált volta világos öntudat
mellett. Ezen érzésanomáliákat kellemetlen affektiv („gefühlsmässig“) szinezet kísérte; — (a „virtuális“ mozgás szerepét és a
chronaxiás vizsgálatok eredményeit illetőleg a testschema zava
raival kapcsolatban 1. J. Stein-nál). A kryaesthesiának megfelelő
tényleges testhőcsökkeués (vagy partialis lehűlés) — talán az
encephalitises „algiditasi krisisek“-nek értelmében — nem volt
észlelhető.
Rendellenességet mutat a mélységi szemlélet: az alakok
„képszerűteknek, a bútorok „síkszerűek“-nek tűntek fel. A be
teg maximális figyelemfeszülés, illetve centrális látás mellett is
képszerűnek látta átmenetileg az alakokat, amelyeket a tekintet
irányával követett. Ismeretes, hogy a mélységi lokalizációra épp

A z insulin-shock hatása a szemléletre

13

úgy kihatással van az érdeklődésben tartás, mint a szinállandóságra. A mélységlátásban a „Querdisparation“ mellett, a figye
lem vándorlásai és a tactilis és szemkinaesthesiás receptiókból
összetevődő empiriás feltételek (nativisztikus és empiriás össze
tevők) játszanak szerepet. ./. Lindworsky1 a mélységi szemléletnek
érzékied természetét elveti. „Sie kann nur erfasst werden, wenn
zwei Objekte gegeben sind“. Szerinte a mélységi észrevevés
csak relációval fejezhető ki. Ez utóbbi pedig a „Nur-QualitíitSein“-nak érzet-határát átlépi.
Mint az optikai szemlélet lebontásánál az alacsonyabb fo
kon, a tárgyak testies kiterjedésére, úgy a mélységre, az észle
lőtől való távolságra vonatkozó adatok is nagyon határozatlanok
és nagy latitude-öket engednek meg. Ismeretes, hogy a mescalinbódulatban is megváltozhat a térszemlélet. Pick a gyrus angula
ris, Poppelreuler pedig az occipitalis lebeny laesiojára vezette
vissza a mélységlátás zavarát.
F. J.-nél megváltozott a mozgásszemlélel ; a vizuális tárgy
mozgásának kontinuitása felbomlott; tehát csökkent az a képes
ség, amely a mozgás-successiót jelentményes komplex-kvali
tássá, egész élménnyé összeolvasztja. Betegünk e tekintetben a
Pötzl és Redlich, illetve a Goldslein és Gelb- féle esetekre emlékez
tet. „Most itt“, — „most ott“ van a mozgó egyén; az emberek
mozgása gépszerű, szakadozott, ugráló. Jellemző módon állítja
a beteg róluk, hogy olyanoknak tűnnek fel, mint az alakok a
régi rósz filmeken, amelyekben a képek nem olvadtak egybe.
Úgy a még derengő tudatállapotban, közvetlenül a coma után,
mint teljesen világos tudat mellett kérdéseinkre határozottan
azzal felel, hogy a mozgó tárgyat a térnek számtalan pontjában
egyidőben látta. Meggyőződést szereztünk kísérleteinkben arról,
miszerint a Pötzl— Redlich és a Goldstein—Gelb-féle („ugyanazt,
különböző helyzetekben“) esetek között átmeneti eset is lehet
séges, amiről éppen betegünk előadása tanúskodott. Ő ugyanis,
bár szimultán a térben mozgó ugyanazon tárgyat többnek, tehát
multiplikálva látta, mégis a szimultán többes alakok utókép-lassú
sággal a mozgás előrehaladása rendjén eltűntek, úgyhogy a mozgó
tárgynak többes alteregoi az éppen látott tárgytól való távol
ság arányában halványodtak el. A beteg találóan fejezte ki ezt
a változást: „Mintegy uszályszerűen követték homályosodó,
elmosódott kontúrokkal“ a tisztán látott mozgó tárgyat. Nem
arról van itt szó, hogy mint az a látórendszer megbetegedése
mellett néha észlelhető, — hosszú fixálás után benyomás-eltűnés
vagy szabálytalan fluctuatio volna megfigyelhető. Az is érdekes
önmegfigyelése volt a betegnek, hogy a gyorsaság növekedése
a szakadozottság fokát, vagyis az élesen látott mozgó tárgyat
követő többes alakoknak egymástól való távolságát fokozta.i
i Theoret. Psycholog. Leipzig, 1932.
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Kiemelni kívánom, hogy a figyelem optikai benyomásokra jól
felkelthető maradt.
Itt emlékeztetek a mescalin-mérgezésekrő! szóló közlésekre,
amelyek szerint a mescalin-bódulatban olykor a mozgó tárgy
nak csak kiindulási és végső helyzete percipiáltatott — a moz
gásnak benyomása nélkül. Másrészt bizonyos mérgezési szakban
a látszatmozgásra való nagy tendencia volt feltűnő. Az össze
függő mozgásbenyomásnak feloldását jelezte, J. Stein leírása sze
rint, az egyik kísérleti egyén a mescalin-mérgezés alatt. Az ív
szerű mozgási pályán átvezetett világító-pontnak mozgáspályája
a felsorakozó izolált pontok sorává változott át, amelynek sűrű
sége a mozgásgyorsasággal függő viszonyban állott. (J. Stein
úgy véli, miszerint a fénypont-összekapcsolódás szemléletessé
gének megszűnése az érzékszerv áthangolhatásának megválto
zása által is fel lehet tételezve.) Semmi esetre sem hagyható
figyelmen kívül észleletünkben az időfaktor szerepe a mozgás
nak diszcontinuálásában. A beteg előadása szerint, minél gyorsabb
volt a vizuális tárgyak elmozdulása, annál nagyobb távolság választotta
el egymástól a konslituáló elemeket. Kérdéses, hogy lehet-e vájjon
ebből a körülményből a Sfcm-féle „szenzorikus mozgás-theóriára,
illetve a virtuális mozgásnak a reális mozgáshoz való elsőd
leges kötöttségére valamelyes következtetést levonni.
Az érzékietek ezenkívül intenzitásbeli változásokat is mutat
tak, úgy mint azt néha kezdődő narcosisban vagy akut elme
zavarokban tett önészlelések mutatják. (L. idevonatkozólag
Schieber-, továbbá a mescalin-bódulatra vonatkozó közleménye
ket.) A hangok hangosabban hallatszottak. Ezenkívül, James
betegére emlékeztető módon, túláradó szépségnek, újszerűségnek
addig ismeretlen érzése kísérte a benyomásokat : a hangok tisztábban
csenglek, az arcok szebbek voltak, mintha minden ünnepies lelt volna,
mintha színész beszélt volna legszebb hangján, legszebb kiejtésével.
Hasonlóképen más abnormis szubjektív együttérzések, szekundér
érzések csatlakoztak az érzékleti benyomásokhoz, a gyors
mozgás szinte testi-lelki fájdalmat okozott, annyira kellemetlennek
élte azt át a beteg. Emlékeztetve a thalamus-afrectióknál észlel
hető jelenségekre (1. Benedek—Thurzó, kulcsár—Pap közlését
klinikánkról).
Amint mescalin-mérgezésben (1. Beringer, Stein, etc.) érzék
leti qualitások változtathatják jellegüket, avagy a tapintási
ingerek különös élességet, finomságot nyerhetnek és pl. az am
putált végtagoknál ismert nyomás-érzésbeli illúziókat utánoz
hatják, úgy F. I. betegünknél a környezeti személyek arcvoná
sai és alakja élesebben határoknak, az ágytakaró kék színe
élénkebbnek tűnt fel. Míg coenaesthesiás illúziókat és kryaesthesiákat
negativ érzékies érzelmi tonus („sinnliche Gefühle“, a Scneler értel
mében), addig a más személyeknek gyors mozgását abnormis és
kellemetlen, vitális jellegű érzelmi színezet kísérte. Jellemző e tekin
tetben a felhozott kijelentés a „testi-lelki“ fájdalomra vonatkozó-
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lay. Az is igazolni látszik felvételünket, hogy a „más réteg“-hez
tartozó vitális és „érzékies“ („sinnliche“) emocionális elemek
szinte coexistáltak. A magam részéről valószínűnek kell tartanom
hogy a „kellemetlen“ színezet, amely a szemléleti anomáliákat
kísérte, legalább részben az ezekkel járó „én-bénulás“ („troublé
dans leur annexion au moi“ de Clérambault) által volt felté
telezve.
E helyen hangsúlyozni kívánjuk azt is, hogy a beteg a
comából fejlődő derengés után a teljesen világos, éber tudatálla
potban, úgy spontán észleléseiben, mint kísérletileg előidézett
benyomásokban élte meg a fenti szemlélet-rendellenességeket
a teljes szellemi igénybevehetőség mellett. Azokra teljes „zavarbelátás“-sal bírt. Azokat maga is az ins.-shock által előidézett
artificiális termékeknek kvalifikálta, tehát kóros szemléletekről
van szó normális értelmezéssel (1. Kopp). Azok másodlagosan
ítéletmeghamisításokra, a James-féle „reality formula“ megfordulá
sára okot nem szolgáltattak. (Az utóbbinak esetében a téves
eszme „the outward and visible sign of an inward reality“
volna). Bár a beteg schizophreniában szenvedett, azonban a
konkrét pszichotikus jelektől a shockhoz csatlakozó fentírt jelen-,
ségek nehézség nélkül el voltak választhatók, Talált reá Ham
W. Gruhle következő megjegyzése 2 „ ... Der grosse Vorstellungs
anteil, der im Wahrnehmungsprozess steckt, erscheint nicht
abnorm. In anderen W orten : der Schizophrene nimmt genau
so gut oder schlecht W ahr, w ie in seiner gesunden Zeit (auch
der Wahnkranke),“ — csak a coma idejére állott fenn congrad
amnesia.
2.
eset. Dr. Cz. G. 36 éves, nős orvos. Felv. 1934. jan. 23.
negyedízben. (Első ízben felvétetett 1930. juh 10-én). A inorphinnal való abusus 1925. óta kezdődött, — eleinte napi O'Ol—0’02
gr., felvételének idején 0T0—0.15 gr. mennyiséget fogyaszt.
1930. nyarán elvonó kúrát ins.-kezeléssel combináltuk. 1933.
júliusában ismét visszaesett, napi mennyiség 0*40—0‘50 gr. mo.
Dg.: morphinism s. 1934. I. 8-án insulin kezelést kezdtünk.
I. 9-én az ins.-nak napi összmennyisége: 70 E.
1. 10. 9 óra körül 20 E. ins., utána alszik, 12 órakor ismét
20 E. ins., d. u. 2 óra körül hypoglykaemiás reakció jelentke
zik, profúz izzadás, a beteg beszélgetés közben eszméletét el
veszti, mély álomba merül, amely kb. 10—15 percig tart. 20
cm3 50°/o-os dextrose után a beteg magához tér, enni kér. A dél
utánt nyugodtan tölti, kb. 4 ízben volt diarrhea. Este ápolói
val beszélget, 12 óra körül kap 2 amp. barballylt, reggel 7
óráig alszik. J. 11. Heggel 8 órakor kap 10 E. ins.-t. D. e.
nyugodt. 12 órakor adunk 20 E. ins.-t. Tejet és süteményt
fogyasztott. D. u. 7s2 órakor az osztályos ápoló a beteg szo
» Hb. d. Geist, kr. IX. Sp. V. 137.
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bájában bent voit, a beteg akkor még magánál volt. Az ins.shock (coma) előzményeit és az azután átélt látási élményeket
következőképen adja elő a beteg: „Arra még emlékszem, hogy
az ápoló kim ent a szobából. Azután rosszullétet éreztem, a sze
mem előtt karikákat láttam, mint elájuláskor szoktak jelentkezni.
Emlékszem, még mondtam kétszer is: hívjanak orvost. Azután
az eszméletemet elvesztettem. Arra ébredtem fel, hogy sokan
állanak körülöttem és mindent foroqni láttam. Az orvos, ápoló,
ápolónő) 10—lo-ször megfordult balról jobbra a levegőben. Fejjel
lefelé láttam őket, majd megfordítva. Ugyanekkor azonban az em
beri alakok felemelkedtek, majd lesüllyedtek, sőt egymás körül is
forogni láttam őket. Hasonlóképen az asztal, az asztalon lévő
pohár, az ablakj az ablaküvegek és az egész szoba forogni látszott.
Az alakok, a bútorok méretei nem változtak meg, sem nagyob
bak, sem kisebbek nem voltak, testszerűeknek tűntek fel. Eköz
ben saját magamat és az ágyat teljesen nyugvónak éreztem, nem szé
dültem. Ez a nagy zűrzavar, összevisszaság úgy megrémített, hogy
egy pillanatig azt hittem, meg vagyok zavarodva“. Az egész
jelenség mindössze 3—4 percig tartott. A coma igen mély volt,
teljes öntudatlanság volt jelen, a légzés egészen felületes, a
bradycardiás, kishullámü. Olykor hörgő, kapkodó, mély
Ímlsus
égvételek iktatódtak közbe. Az első 20 cm3 dextrose i. v. be
adása után a pupillák még mindég maximálisan tágultak, fénymerevek voltak. Cornea lis-re fi ex hiányzott. Profúz izzadás nem
jelentkezett, csak az első adag dextrose után vált láthatóvá
hirtelen az ajkak körül gyöngyöző verejték. A második adag
20 cm3 dextrose után pár másodperccel a coma hirtelen meg
szűnt, a beteg eszméletre tért és riadt arckifejezéssel, kétségbe
esett tekintettel nézett körül. Ekkor jelentkeztek a szemléleti
csalódások.
Dr. Cz. G.-nál morphinismus miatt ins.-shock-kezelést
végeztünk. Az i. v. dextrose-beviteJlel megszüntetett comából
való felébredés után 3—4 percen át hallucinált mozgásokat élt
át. A tárgyak, személyek saját tengelyük körül forgó, de ezen
kívül emelkedő és sülyedő mozgást is végeztek; a személyek
előbb fejjel lefelé, majd rendes, álló helyzetben forogtak. A tér-,
alak-, testiesség-, mélység szemlélete egyébként nem változott
meg. Az objektiv térben, a normális látótérben, ismeretségi kvalitással
jellegzett, változó szöggyorsulással forgó, emellett részben vertikális
irányú elmozdulást végző tárgyaknak nyugtalan káoszában, mint moz
dulatlan tömegközéppont szerepelt a beteg ágyával együtt, a szédülésnek
szubjektív érzése nélkül. A hallucinált mozgásokat motivált, reaktiv
szorongás kísérte. A mescalin-mérgezésnél is nyugvó tárgvak lát
szólagos mozgékonyságot nyerhetnek. I. Stein egyik kísérleti sze
mélyének leírása szerint pl. az olvasott sorok balról-jobbra
gyors mozgásba kezdtek, miközben a hetük nagyságukat és
alakjukat is folytonosan változtatták.
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.5. eset. L. L. 16 éves tanuló. Felv. 1933. jul. Hlb. 1934.
márc. 19. Gyermekkorában érzékeny, ingerlékeny, zárkózott
gyermek volt. Több ízben váratlanul eltávozott hazulról. Pár
hét előtt 4 napig bolyongott; cél- és terv nélkül gyorsvonatra
ült fel jegy nélkül, majd a rendőrség az olasz határnál fogva
tartotta 2 napon át. Nehezen fegyelmezhető és engedetlenné vált.
2 hónap előtt egy éjjel öccsét alvó állapotban egy nyakon
ejtett késszúrással meg akarta ölni. Tettét azzal motiválja, hogy
akkor nyugtalan volt. Sztereotip mosolygás, modorosság a beszéd
ben, kifejező) mozgásokban, időnként kifejezett „Sperrung“. Az
érzelmi rapport hiánya, értelmi ambivalencia, „Querimpulse“
„self absorbed“ magatartás teszik a képet jellegzetessé. Dg.:
schizophrenia.
1933. XI. 29. 3X 20 E. ins. Injekció előtt pulzus 102. Inj.
után 5 perc múlva fekvő helyzetben pulzus 84. Jól érzi magát.
20 perc múlva pulzus 72, telt, kp. feszes. Közérzet jó. Vérnyo
más: 115 Hgmm. 55' múlva status idem, 1*15'múlva pulzus 84.
Második 20 E. ins. után gyengeségérzés, bágyadtság, izzadás.
XI. 30. 2X 20, XII. 1. 3 X 2 0 E. ins., XII. 2. 3X 25, XII. 3.
3 X 25 E. ins. XII. 2. 3-ik inj. után 1 ól ával bő izzadás. XII. 4.
3 X 3 0 E. ins., XII. 5. 3 X 3 5 E. ins. Első inj. után 1Vs órával
jobb kezében enyhe remegés, második inj. után kisfokú aluszékonyság. XII. 6. 3 X 40 E. ins., XII. 7. 3 X 50 E. ins., első inj.
után térdtől lefelé izzadás, második után l 1/2 óra múlva általá
nos bő izzadás. XII. 8. 3 X 00 E. ins. XII. 9. 3 X 70 E. ins. D.
u. nyelvét megharapta, szájából véres, habos nyál ürült. Nagy
fokú verejtékezés a homlokon, az arcon nagy cseppekben ütközik
ki, az egész test nyirkos, fehérneműje átnedvesedik. Pupillák
maximálisan tágultak, az arc teljesen halvány. Általános nyugta
lanság, tónusos görcsök a végtagokban, rendkívül erős masticatoros görcs, amellyel kapcsolatban nyelvét megharapja, szájából
véres nyál ürül. Eszméletét nem veszíti el, de a tudat beszűkül.
Hangosan sikoltozik. Az első 10 cm8 dextrose után görcsök
alább hagynak. 40 cm3 után a görcsök végleg megszűnnek.
V28 órakor már a vacsora után 2 ízben is hirtelen nagy elesettség kíséretében pár percig tartó bőséges verejtékezés jelent
kezik somnolentia nélkül, amely spontán megszűnik. XII. 11.
2 X 70 E. ins., első inj. után 2 óráig tartó somnolentia, második
után 1 órával profúz izzadás az egész testre kiterjedő. XII. 12.
3 X 70 E. ins., harmadik után egész testén bőséges izzadás,
amely az étkezés után megszűnik. XII. 13. 3 X 75 E. ins. első
inj. után IV4 óra múlva kisfokú nyugtalanság, erősen sápadt,
1 óra 45 perc múlva bő verejtékezés, amely étkezés után meg
szűnik. XII. 14. 3 X 7 5 E. ins. első inj. után 2 órával általános
verejtékezés, kisfokú nyugtalanság. Xll. 15. 3 X 80 E. ins., első
inj. után 1 óra 40 perc múlva általános bő verejtékezés, 2 óra
40 perctől gyakran ásít, sápadt, kétségbeesett arckifejezés. 3 óra
múlva eszik és mélyen alszik. XII. 16. és 17.-én 3 X 90 E. ins.
2
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inj. napjában. XII. 18. és 19.-én 3 X 100 E. ins. napj. Mindkét
napon az első inj. után 1 órával bő izzadás, aluszékonyság.
XII. 20. 2X 110 E. ins., XII. 21. 3X 120 E. ins. XII. 22. 125 E.
ins. inj. után 1 óra 20 perc múlva bőséges verejtékezés indul
meg. 2 óra -40 perc múlva nagy elesettség, gyengeségérzés,
amely öntudatlanságba megy át. Bradycardiás, aritmiás pul
zus, nagyon sápadt arc, arcvonások merevek, üres tekintettel
bámul maga elé, szemeit ide-oda forgatja, kérdésekre, felszólí
tásokra nem reagál, b. o. végtagokban időnként corticalis jel
legű rángás fut végig. I. v. 40 cm3 dextroset kap. Már 20 cm3
dextrose beadása után állapota javulni kezd. A légzés, szívmű
ködés javul, tekintete élénkebbe válik, néhány összefüggéstelen
szót mormol, majd a második 20 cm3 dextrose beadása köz
ben már teljesen magához tér. Csodálkozó tekintettel néz maga
körül, a vele történtekre congrade nem emlékszik. Arról tud
csak beszámolni, hogy amint kezdett magához térni, úgy látta,
hogy injekciót beadó orvosának arca teljesen idegen, majd úgy
látta, hogv másik orvosához hasonlít és az arcvonások lassanlassan átalakulni kezdettek a helyes felismerésig. XII. 23. 125
E. ins. Inj. után 55 perc múlva tájékozatlanság, nagyfokú nyug
talanság, enyhe fokú zavartsági állapot. XII. 28. 100 E. ins. 3
óra múlva bágyadt, aluszékony, egész testén erős verejtékezés.
20 cm3 dextrose iv. adagolása után magához tér. 1934. I. 4.
3 X 20 E. ins. I.5. 3 X 40 E. ins. I. 6. 2 X 50 E. ins. I. 8. 40 E.
ins. 10 percig tartó coma, 40 cm3 dextr. megszünteti. I. 9.
3 X 4 0 E. ins. I. 10. 3 X 3 0 E. ins. I. 11. 3X 40 E. ins. I. 12.
3 X 40 E. ins. 1. 13. 3 X 50 E. ins. Harmadik inj. után 2 és Va
órával hirtelen zavarttá válik, egyik pillanatról a másikra. Az
ápoló kérdezte tőle, „nem éhes-e“, erre teljesen paralogiás fele
letet adott. Ettől kezdve nagy nyugtalanság, mozgási incohae
rentia, tájékozatlanság, a társítások felbomlása, perszeverálásra
és verbigeratióra való hajlam mutatkozott kb. félórán keresz
tül. Állandó beszédkésztetés van előtérben, amelynek rendjén
az ins.-shock előtt pár órával elolvasott regénynek tartalmát
citálja incohaerens módon. „VII. Eduard, Eduárd, d u á rd ...
d u á rd . . . , d ra rd ...n e m mindegy az, hogy György, VII.
György ... trónör ökös . . . trón . . . trón ... trónörökös . . . ö k ö r. . .
barom ... maga miért kiabál. . . u g a t. . . Eduard. . . “ stb. A máso
dik 20 cm3 50%-os dextrose beadása után hirtelen egyik pil
lanatról a másikra a tudatzavar, az incohaerentia hirtelen megszű
nik s ezeket mondja: „óh pardon, kissé megtévedtem, az ins. után zavart
voltam, egy pillanatra azt hittem, hogy Sz. tanársegédet látom, de most
látom, hogy P. tanársegéd, az arca meg volt változva, de mégis nem
volt egészen Sz.-nek az arca. Olyan volt, mintha álmodtam volna“.
A beszéde közben nemcsak incohaerens, de dysartriás is volt,
kifejezetten akadozó. A történtekre egyáltalán nem emlékszik, az
eszméletét az incohaerentia kezdetekor elvesztette.
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4. csel. T. B. 20 éves theológus. Felv. 1934. febr. 4. Egy
év előtt hyperthyreosissal Svájcba küldték, ahonnan in. óv de
cember elején jött vissza. Azóta gyakran belső nyugtalanságot
érzett. Alvása romlott. Gyakran nyugtalanul jár-kel szobájá
ban. Észszerűden, különös theóriákat eszel ki a Basedow elő
állásának magyarázására (ha nincsenek pollutiók, az anyag fel
megy a nyakba és megduzzasztja azt). Hazajövetele óta környe
zetét megváltozottnak látja. Nem tudja a változásnak okát adni,
sem pedig a megváltozott kvalitást közelebbről meghatározni,
de biztosan mások, mint azelőtt voltak a környezeti személyek. —
Az intézeti megfigyelés alatt időnként súlyos kataton nyug
talansági állapotok, negativizmus, majd stupor, „attitudinizing“,
időnként a viziten is észlelt sajátszerű glosszoláliás megnyilvánulá
sok, „litanie déclamatoire“-ok kifejezett expressiós tendenciával.
Dg. : schizophrenia.
IV. 12. reggel V28 órakor éhgyomorra 3U E. ins., ezután
8 órakor 30 E. ins., összesen 60 E. 8'30-kor 30 E. ins., ossz. 90
E., puls. 104. 9 órakor 30 E. ins., össz. 120 E., puls. 104. 9'30kor 30 E. ins., össz. ISO E., puis. 120. 10 órakor 20 E. ins., össz.
170 E., puls. 112. 10'30-kor 20 E. ins., össz. 190 E , puls. 130.
10'50-kor egy amp. tonocholin, vérnyomás 125 Hgmm., pulzus
126. 11'05-ker 20 E. ins., össz. 230 E., puls. 128, vérnyomás 130
Hgmm. 11.30-kor 20 E. ins., össz. 230 E., puls. 124, vérnyomás
125 Hgmm. 12 órakor 20 E. ins., össz. 250 E., puls. 124, vérnyomás
130 Hgmm. 12'30-kor 20 E. ins., össz. 270 E., puls. 120, vér
nyomás 130 Hgmm. 1 órakor 20 E. ins., össz. 290 E., puls. 112,
vérnyomás 130 Hgmm. 1'30-kor 20 E. ins., össz. 310 E., puls.
108, vérnyomás 140.
Közben a beteg éhségről panaszkodik, enni kér. 230 E.
ins. után enyhe verejtékezés jelentkezik a homloktájon. Egyéb
ként hypoglykaemiás jelenségek nem mutatkoznak. 310 E. ins.
után az adagolást abbahagyjuk. A beteg közérzete jó.
IV. 13. reggel 7 órakor 30 E. ins., puls. 104. 7'35-kor30 E.
ins., össz. 60 E., puls. 118. 810-kor 30 E. ins., össz. 90 E., puls.
112. 8'35-kor 30 E. ins., össz. 120 E., puls. 124, vérnyomás 120/80
Hgmm. 8'45-kor 1 amp. tonocholin. Puls. 120. 9'05-kor 30 E.
ins.,, össz. 150 E., puls. 120. 9'35-kor 30 E. ins., össz. 180 E., puls.
120, vérnyomás 125 Hgmm. 10'05-kor 30 E. ins., össz. 210 E.,
puls. 124, vérnyomás 120 Hgmm. 10'35-kor 30 E ins., össz.
240 E., puls. 128. 11'05-kor 30 E. ins., össz. 270 E., puls. 124,
vérnyomás 120 Hgmm. 11'35-kor 30 E. ins., össz. 300 E., puls.
112. 9'30-kor össz. 180 E. ins. után kisfoké homloktáji verej
tékezés, halálfélelem, 11'05-kor 270 E. ins. után éhségérzés,
nagyfokú nyugtalanság, remegés a szájkörüli izomzatban. 11'40kor 10 cm8 calcium (10%-os) inj. után az arc pár pillanatra
kipirul, maid elhalványul, nagyfokú jactatio. Érverés 140,
telt. Verejtékezés az egész testre kiterjed, összefüggéstelenül
németül kiabál. 11'50-kor második 10 cm8, calcium. Max. tágult
2*
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pupillák. Az egész testben tónusos, feszítő elementáris görcsök
jelentkeznek. H'53-kor 1U cm8 ionogen subc. Légzés szapora,
mély, percenként : 26, az elementáris görcsök alábbhagynak, a
pulzus telt. Az egész testre kiterjedő verejtékezés fokozódik.
Fájdalmas szúrásokra magához tér és kérdi: „mi ez?“, de
védekező mozgásokat nem tesz. Folyton beszél összefüggéstele
nül. ll'5 o -k o r a légzés frequentiája csökkent, percenként 16,
egyenletes, mély. A pulzus telt, 140. Kisebbfokú aluszékonyság.
Néma talp. Feszítő görcsök jelentkeznek. Hőmérséklet hónaljban
37.6U C. 11’57-kor artikulálatian hangokat ad ki. Szemhéjait gör
csösen szorítja, nem lehet felemelni („une résistance invincible“).
A bulbusok max. felfelé befelé fordultak, a corneábói semmi
nem látható. A verejtékezés teljesen megszűnt. Pulzus 150. —
12 órakor modoros viselkedés, katatoniás tünetek előtérben,
aktiv negativizmus. 12'02-kor harmadik 10 cm8 calcium. Pár
percre az arc kipirul, majd elhalványodik. Pulzus kishullámú,
szapora 140. Tachypnoe. 12'05-kor nagyfokú elsápadás, a légzés
felületes, szapora, 43, érv. 150, hőm. 37° C. A légzés enyhén
stridoros. 12'2o-kor összesen 200 cm3 50°/o-os dextrose iv. Érv.
130. Légzés 34, hőm. 36'4, nagy sápadtság. 12‘35-kor nagyfokú
negativizmus. Passzíve adott helyzeteket tartósan, fáradhatatlanul
megtart. Pulzus 108, hőm. 36'8, vérnyomás 115 Hgmm. 12’4okor szemeit felnyitja és kérdezésekre azt mondja: „jaj de furcsa
volt“. Többet nem beszélt. Megebédel, majd ebéd után 4 pohár
tejet fogyaszt el. D. u. 5 órakor spontán újabb ins. adagok
nélkül ismét hypoglykaemiás reakció jelentkezik. Diffúz álta
lános izzadás, sápadtság, nagyfokú elesettség. 5'10-kor mély
coma fejlődik ki, ingerekre nem reagál, légzés mély, egyen
letes. A pupillák jól reagálnak. Érverés 132, hőm. 37'4° C.
Vércukor : 0 057%, vérserumcalcium : 11 mgr°/o- — 5'30-kor 10 cm3
calcium, majd 2 cm3 pituisan inj. Az arc kipirul, pár pillanat
múlva ismét elsápad. A légzés felületes, vizeletét maga alá
bocsátja. 5'38-kor a coma változatlanul tart, sőt mélyül. 70 cm 3
50°/o-os dexti oset adunk, amely után az eszméletlenség hirtelen
megszűnik. Beszéde eleinte kissé akadozó, dysarthriás, ami
azonban gyorsan megszűnik. Viselkedése modoros. Kővetkezőket
mondja: „a világot érdekes színben látom“. Szemeit eltakarja: „engedje
meg doktor úr, olyan nehéz, fárasztó nézni, borzalmasan idegesít“. Nagy
fáradságot érez, fejfájásról panaszkodik. Fénykerülés, szemeit a paplan
jával takarja el. Villanylámpával a szemébe világítunk s erre felkiált :
„borzalom, ez már gyilkosság, doktor úr, adja ide a törölközőt, hadd
takarjam el szememet, doktor úr fekete szemüveget kérek“.
3.-ik esetünkben az L. L.-nél az ins.-kezelés rendjén sza
bálytalan periodicitással a Bonhoeffer-féle exogen reackiós típus
egyik formájának: a delirosus zavartságnak állapotai léptek fel,
— olykor értelem-idegen szótöredékeknek ismétlésével, verbigeratióval, rímeléssel ; emellett az alakszemléletnek megválto
zása (dysmorphopsia). Atalakultnak látta orvosának arcát, és csak
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fokról-fokra alakult vissza a megváltozott arc. Érdekkel bír reámuíatni
arra, hogy ez esetben az alakszemléletnek dekompozíciója kapcsán, főleg
affektiv színezetű, reproduktiv elemek („egy másik“ kezelő orvos arca),
talán subliminális vágytendenciák játszottak totalizáló szerepet. — Való
színűnek látszik előttem ugyanis, hogy az alakszemlélet lebontásának foko
zatai szerint: a teljességtől a durva „Osszalaku-on és „többesség“-en
ál az „amorf formaérzés“ stádiumáig én-tartalommal jellegzell élményfragmentumok fokozott mértékben juthatnak szóhoz, mint „alakító“
(„gestaltende“) tényezők. Az optikai rendszer laesiojánál PoppeIreuteren
kívül Goldstein és Gelb (apperceptiv lelki vakságnál) észleltek
dysmorphopsiát. Az is észlelhető volt, hogy a tárgyak látszó
lagos átalakulása függő viszonyban állott az észlelőtől való távol
sággal ; távolabbi tárgyak hosszában elnyultaknak látszottak.
Schizophren betegünknél hasonló érzékcsalódásokat, tér-,
alak-, etc., szemléleti zavarokat sem az ins.-shock-kúra előtt,
sem utána a hosszú megfigyelési idő alatt nem észleltünk. Schizophreniánál általában az utóbbi anomáliák (spontán) csak fel
tűnő ritkán kerültek észlelésem alá; ilyenről számolt be egyízben Gruhle betege is: „optisch verzerren sich plötzlich die Ge
sichter der Umstehenden . . . “ Itt megkívánom jegyezni, hogy
az itt felhozott betegeinknél sem a normális alvásból való fel
ébredés után, sem pedig a Kldsi-ié\e „Dauernarkose“, illetve ennek
módosított formáival, így a Schäfgen-féle kombinált kezeléssel
kapcsolatban az ins.-shock által előidézett szemléleti zavarokhoz
hasonló jelenségek soha sem voltak észlelhetők.
Az u. n. kóros személyiségeknél konkrét pszichotikus tüne
tek: így főleg a szemléleti anyagnak és az intencionális aktus
nak kimutatható zavara nélkül kivételesebben felmerülhet a
megváltozás, az elidegenedés benyomása. Erre szemléltető pél
dát szolgáltat kurt Schneider' pszichopatha nőbetege (Else P.) :
„Mir ist alles so fremd, so fern, unerkennbar ; kein Wunder,
da mein Ich nicht bei mir ist, dem die Dinge vertraut und
bekannt sind. So sind mir Wege, Menschen, Bilder, Töne
fremd“ ... „Um mich her seh ich nur Unbekanntes, Unerklär
liches, Unlösbares.“
Az insulin-shock-hatás szómatikus tünetei közül a durva
dysarthria és az ins.-görcsöknél pedig a masticatoros görcsöknek
előtérbe jutása volt feltűnő.
4.-ik esetünkben : T. B.-néi az ins.-shock hatása alatt a
tárgyak új hangulati jelleget („Stimmungscharakter“, Jaspers) nyer
tek ; „érdekes színben“ látja a világot; de az újszerűséghez egy
idejűleg intenzitásbeli változások is csatlakoztak. A beteg kéri
orvosát, hogy szemeit eltakarhassa, mert annyira nehéz, fárasztó
nézni a „Mitempfindung“-okkal bővüli érzékleli benyomásokat; „bor
zalmasan idegesít“ — mondja a beteg. Jól felismerhető intenzi
tásbeli fokozódás jelentkezik kifejezett fénykerüléssel ; a vil—
1
1 Pathopsycholog. im Hwb. d. Psych. Hyg. Berlin-Leipzig 1931.
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lanylámpával való szembe-világításra felkiált: „borzalom, ez
már gyilkosság“, — és fekete szemüveget sürget. Érdekes fel
említeni, hogy ennél a betegnél a többiekkel szemben a szem
léleti világnak megváltozása a schizophren processzus bevezető
szakában is jelentkezett (I. kórelőzmény) és egy keletkezőben
lévő téveseszmés élmény formáját („wahnhaftes Primär-erlebnis“) öltötte fel.
T. B. betegünknél és más betegeinknél is kísérleteket
folytattunk calcium-, pituisan-, tonogen- (adrenalin), tonoc/iolin- nak
(acetylcholinchlorid, 1 amp. 0'005 gr) bevitelével. Ezekkel vet
tük célba az ins.-shock kifejlődésének és tüneti képének meg
változtatását. Ezen kísérletekre az ins. görcsöknek kísérlet-élet
tani irodalma adott impulzust, összefoglalóan azt állapíthatjuk
meg, hogy T. B.-nél az ins. görcsöket a tonogen jelentékenyen
mérsékelte; míg a calciumnak intravénás alkalmazása a testi
tünetek közül a rendkívül erős börsápadtságot csak néhány
percre volt képes — az átmenetileg okozott vasodilatatio állal —
megváltoztatni ; egyébként az ins.-shock lefolyására csak néhány
esetben volt hatása (I. lent). A tonocholin és pituisan az utóbbi
nak kifejlődésére észrevehető befolyást nem gyakorolt.
5.
eset. F. I. 33 éves, segédjegyző. Felv. 1934. febr. 21. —
Egy hét előtt kezdődött betegsége, fokozott affektiv igénybe
vehetőséggel, emelkedett alaphangulattal ; úgy érezte, hogy
minden gyarló emberi tulajdonságon felülemelkedett, hogy egy
leánynak gondolatai nagy hatást gyakorolnak reá; valami fel
sőbb erő irányítja az életét, önbizalma határtalan lett, rendkívüli
munkabírást érez ; nagy hiperaktivitás, éjjel-nappal dolgozik,
terveket sző, fáradságérzés nélkül. Fokozott beszédmozgástörekvés. Előadása gondolatrohanásos ; figyelme hipervigil ; könynyen eltéríthető; emelkedett éntudat, fokozott erőérzés ; eupho
ria és eutonia. Dg. : mania.
III. 6. ins.-kúrát kezdtünk, napi 3 X 20 E. ins.-al. S.z első
és második inj. után testszerte verejtékezés jelentkezik. A beteg
aluszékony. III. 7. 3 X 30 E. ins. Jól érzi magát, hypoglykaemiás reakció nem jelentkezik, táplálékot jóízűen elfogyasztja.
III. 8. 3 X 5 0 E. ins., a második inj. után verejtékezés bágyadtsággal. III. 9. 3 X 70 E. ins. Az első inj. után fáradságról panasz
kodik. A második inj. után aluszékonnyá válik, majd egész
testre kiterjedő verejtékezés jelentkezik. Az inj. beadása után
két órával mély álomba merül, fájdalmas ingerekre nem rea
gál, védekező, elhárító mozgásokat nem tesz. A reflexek kivált
hatók. Az érverés bradycardiás, 52.15 percnyi tartam után a
comát megszüntetjük. 80 crm dextroset adunk, iv. A 60-ik cm3
után mozgolódni kezd, szemeit kinyitja, értelmetlen szavakat
mormol. A következő pillanatban felugrik ágyából, szemeit
tágra nyitja, az egyik ápolóba bele akar rúgni. Hangosan ordít
Azután megnyugszik, beszéde akadozó. A dysarthria csak a
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80-ik cm3 dextrose után szűnik meg, mely után a beteg követ
kezüket mondja : „Kellemes álmaim voltak, de az álmok egyikére
sem tudok visszaemlékezni, olyan volt, mint az ifjúságom“. Mikor a
szeméi kinyitotta és a körülötte áliákat meglátta, „még mindig azt hit
tem — mondja — hogy álmodom és úgy éreztem, hogy az ápoló
engem kötelességemben gátol és ezért akartam elrúgni magamtél belső ösztön alapján.“
III. 17. Második ins. inj. kúra. 3 X 30 E. ins. III. 18. 3 X 30
E. ins. A második és harmadik inj. beadása után testszerte erős
izzadás. Aluszékony. III. 19. 3 X 70 E. ins. A második inj. be
adása után profáz izzadás és aluszékonyság. A harmadik inj.
beadása után kb. 3 órával mély álomba merül, fájdalmas inge
rekre nem reagál. Testszerte erős izzadás; majd dobálja magát
ágyában. Kb. 10—13 perc után a jactatio fokozódik. Impulziv
dühkitörések. Érthetetlen szavakat mormol. Szívműködés bradycardiás. Reflexek kiválthatók, a comát megszüntetjük iv. 60 cm3
dextroseval, mely után a beteg lassan öntudatra ébred. Szem
léleti képek terén változás nincs. A beteg elmondja: „az volta
sejtelmem, hogy elpusztulok, azután nem emlékszem semmire,
csak hirtelen arra lettem figyelmes, hogy inj.-ot kapok s észre
vettem P. tanársegéd urat. Úgy éreztem, hogy a ts. úr lefog
engem, nem segít rajtam, mikor erre szükségem volna s ezért
mondtam neki, hogy elállatiasodott, mint a többi gyakorlati ember.
Mindez csak egy pillanatig tartott, rögtön rájöttem tévedésemre és
bocsánatot is kértem“. Valamivel később előadja még azt, hogy
„úgy tűnt fel, mintha az alvásom igen hosszú ideig, több napig, vagy
egy hétig is tartott volna. Közben az egész élettörténetemet végig
álmodtam, illetve képekben elvonult előttem“.
6.
esel. Dr. F. B. 39 éves, felekezetnélküli ny. törv. joggya
kornok. Felv. 1934 ápr. 17. 1923-ban belépett a protestáns
diákszövetségbe és túlbuzgó módon vallásos dolgokkal kezdett
foglalkozni, majd más hasonló vallásos egyesületnek lett tagja,
de az ő lelkivilágát egyik sem elégítette ki. Végül a nazarénus
szektába lépett. Állandóan a bibliával foglalkozott. Hivatali köte
lességeit elmulasztotta. 1924-ben hangoztatta, hogy a jó Isten
rendeletére az ország királya lett. 2 hónapon át a Moravcsikklinikán kezelték, majd gyógyultan bocsátották el. Nemsokára
ismét hivatali kötelességét elmulasztotta és imádkozással foglal
kozott. Családja női tagjaival meghasonlott. Nővérét megtagadta,
mert keresztbe rakta a lábát, ami szerinte azt jelentette, hogy
benne nemi gerjedelmet akar ébreszteni. Vallásos schizophren
jellegű téveszmés képződmények. Előadása kenetteljes, időnként
kifejezett indulatbetörés következtében beszédzavar. Dg.: schizo
phrenia.
IV. 20-án ins.-kűrát kezdünk. 8‘30-kor 20 E. ins., össz.
20, puls. 72. 9 órakor 20 E. ins., össz. 40, puls. 72. 9'30-kor
20 É. ins., össz. 60, puls. 76, vérny. 110 Hgmm. 10 órakor 20

24

Benedek László

E. ins., össz. 80, puls. 72. iO'30-kor 20 E. ins., össz. 100 E.,
puls. 72, vérny. 115 Hgmm. 11 órakor 20 E. ins., össz. 120,
uis. 80, vérny. 110 Hgmm., diffus verejtékezés jelentkezik.
1'30-kor 20 E. ins., össz. 140 E., puls. 70, vérny. 110 Hgmm.
12 órakor 20 E. ins., össz. 160, puls. 61, vérny. 110 Hgmm.
Verejtékezés fokozódik, éhségérzés jelentkezik, a beteg folyton
enni kér. Shock nem jelentkezik, ‘/2^ órakor ebédjét mohón
elfogyasztja. A d. u.-t nyugodtan fekve tölti, verejtékezés nincs.
IV. 21. Második ins. nap: 7‘30-kor 30 E. ins., össz. 60, puls.
72, vérny. 110 Hgmm. 8 órakor 30 E. ins., össz. 60, puls. 72.
vérny. 110 Hgmm. 8 30-kor 30 E. ins., össz. 90, puls. 68, vérny.
110 Hgmm. 9 órakor 30 E. ins., össz. 120, puls. 64, vérny. 110
Hgmm. Vércukor meghatározása és calciumtartalom meghatá
rozására vért veszünk. — 9'30-kor 30 E. ins., össz. 150, puls.
84, vérny. 115 Hgmm. 10 órakor 30 E. ins., össz. 180, puls. 88,
vérny. 115 Hgmm. Verejtékezés kezdődik. 10’30-kor 30 E. ins.,
össz. 210, puls. 88, vérny. 120 Hgmm. Fokozott éhség- és szomjú
ságérzés, elesettség és gyengeség. 3‘5 dl. vizet itatunk, verejtéke
zés fokozódik. 11 órakor 30 E. ins., össz. 240 E., puls. 88, telt,
vérny. 125 Hgmm. Nagy adynamia, aluszékonyság kezdődik,
profúz izzadás. 11'30-kor 30 E. ins., össz. 270, puls. 72, vérny.
120 Hgmm. Nagy forróságérzés, rendkívül bő verejtékezés,
fehérnemű, ágynemű teljesen átnedvesedett. 12 órakor 30 E.
ins. (összesen 300), pulzus 68, vérny. 105 Hgmm., 12'50-kor
otocaloriás vizsgálatot végzünk. 2'40 ig tartó vizsgálat után reakció
nem jelentkezik. 1‘30-kor ebédel, verejtékezés megszűnik. Ebéd
után nyugodt, verejtékezés nincs. Szótlanul, legtöbbször becsu
kott szemmel fekszik ágyán, időnként nyöszörög. D. u. 6-kor
erős verejtékezés indul meg, mereven néz, folyton nyöszörög.
Pulzus 72, telt, vérnyomás 140 Hgmm. Nagyfokú salivatio jelent
kezik. Mély öntudat-borulás. 6'30-kor verejtékezés fokozódik,
szájában a nyálat összegyűjti. Pulzus 72, vérnyomás 140 Hgmm.
Cornealis-r. jó. 0‘5 cm3 tonogent adunk subc. Vérvétel vércukor
és calcium meghatározása céljából. Ins. coma fokozódik, öntudat
lanság mélyebb. Caloriás vizsgálat: (1. és 2. ábra) széken ülő
helyzetben bal fülét hidegvízzel fecskendezve, 3'60 után igen
intenzív dőlés jelentkezik jobbra, a fejét jobbra forgatja, tekintet is
jobbra irányul, a fejét a betegnek elengedve, az egész felső
test ívben jobb oldalra hajlik, nystagmus nem jelenkezik. A
beteg a mély tudatzavar következtében nem fixál, dinamikus
nystagmus kiváltására a helyzet nem alkalmas. Szédülés csak
percek múlva enyhül.
Mély comában farados ecseteléssel fájdalmas bőringereket alkal
mazunk (filmfelvétel). A mellkas, a has, a felső végtagok külön
böző pontjain alkalmazott farados ingerre a beteg felnyöszörög,
bizonytalan, célszerűtlen, menekülő, elhárító mozgásokat végez,
törzsével jobb oldalra igyekszik fordulni, alsó végtagját a leve
gőbe emeli. Közben azonban a kezeivel is igyekszik az ingert el-
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Paradox dőlési reakció otokaloriás vizsgálatoknál dr. F. tí.-nél.
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Paradox lassú fázis otokaloriás vizsgálatnál
dr'F . B.-nél.

Automatikus lokalizáció dr. F. B.-nél ins.comában farados ecsettel való ingerlésre.

■1. j'ibru.

Ins.-shock holds : nyálcsorgás, merev tekintet,
hiányzó pillacsapás, exophthalmus ár. F. Il.-nól.
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távolítani, és kb. 10 különböző pontra gyakorolt ingerlés közül 3—h
esetben kezeivel félretolja a farados ecsetet s az ingerelt helyet elfedi
(3. ábra).
Vérserum cukor ins.-shock előtt, 120 E. ins. után 0.044°/o.
Vérserum-calcium 9'45 mgr.l>/o. Vérserum cukor ins.-shock
alatt 210 E. ins. beadása után 0.029%. Vérserum-calcium 10'66
mgr.°/o. 1934. IV. 23. a coma tetőfokán. Cornealis-reflex
kiváltható, erőteljes, gyors pillacsapás (filmfelvétel). A beteg
fejét jobbra fordítja, miközben szájából nagymennyiségű víz
tiszta nyál csurog ki (4. ábra). A fokozott nyáltermelés percekig
tart. 80 cm3 50°/o-os dextroset adunk iv., amely után a beteg
eszméletét visszanyeri. Rémült arckifejezéssel tekint körül, visel
kedése igen nagyfokban modoros, torz mimikái mozgásokat végez,
ajkát biggyeszti, arcát, homlokát ráncolja. Torkát tiz percen keresztül
köszörüli, közben olyan hangosan krákog, hogy az egész kór
terem visszhangzik tőle. A beteg következőket mondja: „Most
már kezd visszatérni az emlékezetem, honnan jöttem, nagyon érde
kes dolog, ilyent még nem tapasztaltam. Mostan ébredek altatás
ból . . . kezdek most már visszatérni rendesen . . . nahát érdekes
dolog .. . most már igen . . . különös dolog. Nem kellemetlen az
egész kép, amit látok, örülök a jelennek, olyan jól esik. Mit
csináltak velem . . . . ilyent még nem tapasztaltam, ismétlem. Fokoza
tosan tisztul a látottaknak a képe, fokról-fokra tisztul, eleinte
teljesen sötét volt, aztán kezdett világosodni. Az agyam is kezd
megnyugodni, ezért kérek egy kis türelmet.“
5.-ik esetünkben F. I.-nél az ins. comát 60 cm3 dextroseval megszüntetve, a mania rnitis-ben szenvedő, éber á llapotban
szociálisan adaptációsképes betegnél impulziv attaque jelenik meg,
ágyában felugrással, hangos ordítással, gyors támadással az ápoló
felé. Később retrospektive motiválja magatartását — álomkép
szerű hallucinatoros élményekkel és támadó mozgását kifejezésadekvát-nak mutatja be. Érdekes volt megfigyelni F. I.-nél,
valamint most legújabban egy másik simplex demens schizophréniában szenvedő betegünknél, hogy a comát dextrosebevitellel megszüntetve, olyan zavartsági állapotba jutottak,
amelyben fantasztikus szituációkat, érzékcsalódásokat, a tudatnak elég
állandó, derengési foka mellett él meg a beteg, amelyekben az érzék
csalódások és a reális környezetből származó szemlélettöredékek egybe
olvadnak és hiányosan felépített téves eszmékké dolgoztatnak fel. Az
élménygazdagsággal jellemzett állapotokban hafiucinátoros befo
lyások indulatkirobbanásokra is vezethetnek. Általában ezen
állapotok cselekvésteltebbek, spontaneitás-gazdagabbak, mint
azt pl. a mescalin-kísérletekben (Geringer) előidézett részegségi
állapotok felmutatják, — (szemben a hasishatással). Egészben
véve fenomenológiai szempontból ezen állapotok a Mayer—
Gross által leírt „oneiroid élmény-formák“-ra emlékeztetnek,
amely utóbbiak eseteinkhez hasonlóan endogen pszichózisoknál
(exogén tényezők közrejátszása nélkül) szoktak felmerülni.
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6.-ik esetünkben Dr. F. B.-nél az elhúzódó ébredésnek
— az álomittasságra emlékeztető képe — a szemléleti benyomá
sok hiányos vagy félreismerésből származó tanácstalansággal,
szorongási hajlammal bontakozott ki. A magáraeszmélésnek ezt
a prolongált graduális kifejlődését sikerült filmre felvenni, amely
utóbbi azt is szemlélteti, miként jutnak a kezdeti alacsonyabb tudati
fokon előtérbe a grimaszoló, automatizált, „hypophren“ (Berze) mimikái
mozgások, amelyek az ébredés kezdetén nagy tömegbenjelentkeznek ; ezek
közé tartozik a túlhangos, érdes krákogásnak megmerevedett mo
notóniája is. Ez az észlelés is arra utal, hogy a schizophren betegeknek
intenció-szegénysége mellett a mechanizált kifejezési módokra való haj
lam fokozott mértékben van jelen és a kísérletileg előidézett tudalderengésnek
állapotaiban éppen ezért könnyen felszínre tör („automatisme mental“,
Clérambault). A két utóbbi és ezenkívül még egy más betegünk
az ins.-shock utáni zavart tudatállapot időtartamát rendkívül elnyultnak jelezte. Egyik beteg V-t óra alatt az egész addigi életének eseményeit
„átélte“. Ezen esetekben nem az időszemlélet, az elsődleges „köz
vetlen időtudat“ zavaráról lehet szó, hanem a másodlagos időbecs
lésről, időre vonatkozó ítéletről, amelyet az élményteljesség zavart meg.
Egy másik schizophren betegünknél: Sz. G.-nél az idő
észre ve vés, a történések egymásutánjának elsődleges, közvetlen
tudata változott meg 240 E. ins.-nak bevitele után, úgy hogy
20 percnyi időtartam több órai időhossznak benyomását kel
tette.
Sz. G. 25 éves egyetemi hallgató, mármarosszigeti lakos.
Felv. 1934. V. 14. Dg.: Schizophrenia (simplex demens forma).
V. 21. 2 X 60 E. ins. után remegés, izzadás. V. 22. 3/4 órán
ként 60 E. ins., összesen 300 E., 240 E. után igen heves izzadás lép fel,
tagjai remegnek, pulzusa percenkint: 60, emelő, légzés 10—12.
Kis bágyadtságról panaszkodik. Szemléleti képek ekkori bemon
dása szerint nem változnak. A következő injekciót egy
óra
múlva adjuk (60 E.). Inj. után 20—22 perccel felületes, 3—4
percig tartó szunnyadás. Remegés, verejtékezés változatlan. A
tudat látszólag teljesen tiszta. Az utolsó inj. után 45 perc múlva
80 cm3 40°/o-os dextrose, ami után hirtelen egyik pillanatról a
másikra azt mondja a beteg: „/le furcsa, most már teljesen jobban
vagyok“. Kikérdezve elmondja, hogy mindenre pontosan visszaemlékszik,
azonban a tárgyak, a személyek és az események is homályosak
nak tűntek fel, feltűnő volt neki az, hogy mellette ülő orvosát, dacára
annak, hogy tudta, hogy tényleg ott van, képnek látta. Hallotta a beszé
det is, az értelmét azonban felfogni nem tudta, egyes szótöredékek
ragadtak meg csak, mint pl. „mint“, „és“, „hogy“, „mert“, „azért“,
vagy pedig „-nak“, „-ra“ és még néhány rag, „szófajlál“ azonban
„megjegyezni“ nem tudott. Egyízben, amikor 2á0 E. után orvosa az
időt nézte és mondotta, hogy 20 perc, úgy tűnt fel neki, mintha az
injekciótól igen hosszú idő, több óra lelt volna el.
Hasonló zavarok az időélményben hasis-mérgezésnél is meg
figyelhetők voltak. II. Gautier közlése szerint a hasis-rohamban
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V4 óra 3 évszázadnak tetszett; Seiko szerint a benyomásoknak
gyorsan a múltba való süllyedése miatt az idó rendkívüli kiter
jedést nyert. Hasonló észlelésekről számol be Alien és mások
a mescalinra vonatkozólag. Ismeretesek azon vélemény-eltéré
sek, amelyek az időszemléletnek keletkezését egyrészt a rit
mikus érzésbenyomások és érzelmi lefolyásokhoz, másrészt a
személyiségnek centrális tartásaihoz kívánták kötni. A személyi
ségélmény egységének felbomlásával — depersonalisatio esetei
ben — többnyire az időszemléletnek anomáliái is megfigyelhe
tők. Az ins.-shockból magukra eszmélt betegeinknél gyakran
figyeltük meg a lelki „ühum acht“-nak állapotát, az akarati ten
denciáknak fenomenális bénulását. Valószínű tehát, hogy az
időélmény megváltozásában ennek a passziv magatartási mód
nak is szerepe van.
Az ins.-shock hatására ezenkívül a felfogási műveletek
meglassűbbodtak. Ez utóbbi nemcsak optikai, hanem akusztikai
benyomásokra és a szómegértésre is vonatkozik és azt a v.
Weizsäcker élteimében vett „Funktionswandel“ egyik jelensége
ként értelmezhetnők. Az ingerküszöb emelkedésével függ össze
betegünknek igen érdekes előadása arról, hogy ő a beszédnek
csak töredékeit fogta tel és pedig csak ragokat, junctiókat,
viszonyító szavakat. Valószinű azért éppen ezen utóbbiakat első
sorban, mert ezek szokványos mondatalkatrészek. Hogy értelem
teljes szavakat, szóösszetételeket, mondatokat felfoghasson, sok
kal több időre lett volna szüksége. Ez az észleletünk felidézi
I. esetünket : F. J.-t, aki az ins.-shock után a környezeti sze
mélyek mozgásainak gyorsasága miatt panaszkodott. Nyilván
való, hogy az időbeli ingerlékenységcsökkenés miatt a beteg a
mozgó tárgyak sebessségét nem az objektiv ingerérték szerint
percipiálta, hanem azt fokozottnak élte meg ; az időküszöbváltozás a térszemléletre is kihatással volt, mint Lindemann
betegénél (corticalis érzészavar) az időkiterjedés a távolság
értékeire vittetett át.
A betegek egy részénél, így Dr. F. B.-nél is, otocaloriás
vizsgálatokat, serumcalcium-, vércukortükör-meghatározásokat
is végeztünk. Ezen leletekről és jelentőségükről később számo
lunk be.
A betegnél mély comában farados ecsettel történtek kísér
letek azirányban, vájjon a fájdalmas behatás adekvát és cél
szerű, elhárító reakciókat vált-e ki ? 10 eset közül 3—4-ben a
fájdalmas inger helyét automatikusan jól „lokalizálta“ ; a többi
esetben a reakció célszerűtlen maradt és az inger helyének sem
felelt meg.
7.
eset. M. Gy., 21 éves joghallgató. Felv. 1032. nov. 2(5-án.
3 éven át Párisban tartózkodott, ahol kommunista társaságba
keveredett. 1932. januárjában tanulmányaihoz érdeklődő hozzáfordulása megszűnt és csak kommunista elveket hangoztatott.
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Míg Párisban 2—3 barátját is zsebpénzéből tartotta el, addig
1932 áprilisban hazafele utaztában, Berlinben megszakítva útját,
3l/a hónapon át koldulásból élt. Majd hazaérkezve, hangoztatta,
hogy ételébe mérget és álomport kevernek. Apját, testvéreit és
egy szobaleányt gyanúsított. Erzékcsalódásait átértelmezi („wahn
hafte Deutung“). Majd feljelentette magát a rendőrségen, mint
kommunistát. A párisi személyes tapasztalatai további tévesz
méinek is főleg politikai színezetet adtak. Új, esztelen theóriákat formuláz a termelési rendre, elosztási módra, stb. Téves
eszméi zárt rendszert nem alkotnak. Afifektált, modoros ; előadása
szertefolyó, később kifejezett „Aktverarmung“ ; majd ingerlé
kenységét az affektiv aktivitásnak általános tompultsága váltja
fel. ldőnkint kataton impulzusok és súlyos szorongási állapotok,
majd „Gedankenentzug“ jelensége, továbbá sajátszerű közönyös
ség és a saját téveseszmékre való feltűnő reakciónélküliség és
meggyőződésbeli hűség hiánya tűnnek fel. Dg.: schizophrenia.
1933. dec. 1-én ins.-kúrát kezdünk. 3 X 20 E. ins. XII. 2. és 3.
3 X 25 E. ins. A második inj. után konvergáló strabismus jelent
kezik. Kettős képekről nem számol be. XII. 5. 3 X 30 E ins.
XII. 6. 3 X 35 E. ins. XII. 7. 3 X 40 E. ins. XII. 8. 3 X 45 E.
ins. XII. 9. 3 X 60 E. ins. Vércukor 0‘060 mgr°/o. XII. 10. 60
E. ins. D. e. 11 óra tájban nagyfokú lelki izgatottság jelentkezik.
A beteg hangosan, indulatosan kiabál, homlokon és mellkason
kisebb fokú verejtékezés. Az izgatottság folyton fokozódik, a
beteg mindig hangosabb. Pupillák kitágultak, kétségbeesett arc
kifejezés észlelhető. V* óra múlva viharos convulsio kezdődik,
tónusos feszültségek jelentkeznek, olykor opisthotonus. A beteg
hányja, veti magát, ordítozik, teljesen artikulálatlan szavakat
hallat, végtagjaiban gyors, részben pseudospontán jellegű töme
ges mozgások játszódnak le, olykor pedig epilepsiára jellemző
clonusos rángások. Eszméletvesztés nem következik be, a tudat
ellenben nagyfokban beszűkült. 40 cm8 50%-os dextroset adunk
iv. Az első 10 cm3 befecskendezése után a convulsio alábbhagy
és végül teljesen megszűnik. Coma vagy somnolentia egyáltalá
ban nem jelentkezett.
XII. 11. 3 X 60 E. ins. Az első inj. után 3 órával, d. e. 11
óra tájban nagyfokú strabismus convergens jelentkezik mind a
két szemen. Kettős képekre nem vizsgálható, mivel a beteg
hozzáférhetetlen. Este 7 órakor a korábban nyugtalau beteg
hirtelen elcsendesedik és pár perc múlva mély öntudatlan comába esik. Az egész testet bőséges verejtékezés önti el, a pulzus
szapora, a légzés egyenletes, nyugodt. Cornealis-reflex kiesett.
Az Achilles-reflex nem, a patella-reflex kiváltható. Mindkét alsó
végtagon Babinski- és Oppenheim-reflex pozitív. Az izomtónus
változó. Többnyire petyhüdt, olykor azonban spontán görcsös
feszülések lépnek fel pár pillanatra. 15—20 perc múlva, mivel
a szivhaugok kissé tompábbak, a légzés felületesebb, beavatko
zunk. Subc. 1 cm3 tonogent, iv. 60 cm3 50°/o-os dextroset adunk.
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Az első 20 cm3 beadása után a corna kezd megszűnni, izgalmi
jelenségek mutatkoznak, az összes törzs- és végtag-izmokban
tónusos, elvétve clouusos rángások jelentkeznek. A pupillák
maximálisan tágultak, az arckifejezés rémült, tanácstalan. A coma
csak a 60-ik cm3 után szűnik meg teljesen, amikor a beteg
feleszmél és tanácstalanul kérdi: ,.hogy én ide“.
Éjjel 12 órakor újabb hypoglykaemiás reakció jelentkezik.
Álmából felretten, nagy izgatottság, nyugtalanság jelentkezik a
betegen, néhány görcsös, clonusos rángás jelentkezik a vég
tagokban, amelyet az egész testre kiterjedő epilepsziás görcsök
követnek. Mikor az insp. orvos megérkezik, a beteg áz ágyban
ül, súlyos tudatzavarral, tájékozatlansággal, a környezetében
lévőket nem ismeri meg. Mindkét szemen konvergens strabis
mus, nagyfokú verejtékezés. Igen heves szorongási nyugtalanság,
halálfélelem jelentkezik, kiáltozik: „ne hagyjatok itt, mert meg
halok.“ 20 cm3 50%-os dextrose és 1 cm3 tonogent adunk, mire
a hypoglykaemiás reakció megszűnik.
1034. jan. 11. 3X 20 E. ins. I. 12. 3 X 2 0 E. ins. Az első
ins. beadása után kb. másfél órával strabismus lép fel. I. 13.
3 X 25 E. ins. 1. 14. 3 X 25 E. ins. I. 15. 3 X 30 E. ins. A har
madik inj. után kisfokú verejtékezés jelentkezik. I. 16. 3 X 40
E. ins. A d. e. órákban a beteg nyugtalan, kiabál, d. u. aluszékony, 6 óra körül mély álomba merült. A coma kb. fél óráig
tartott. Nagyfokú általános verejtékezés. A pulzus kp. telt, bradycardiás, percenként 48. Patella- és Achilles-reflexek kiválthatók,
felső végtagok in- és csonthártya-reflexei kiestek. Cornealisrefllex csökkent. 40 cm3 50%-os dextrosenak iv. beadása után
a beteg magához tér, társításai még lassultak, figyelme szóró
dott, nehezen koncentrál, felfogása nehezebb. Újabb 20 cm8
dextrose után teljesen felélénkül. A történtekre amneziás, maga
is megállapítja: „én most aludtam“. Szemléleti elváltozások nem
voltak.
II.
7. 3X 10 E. ins. II. 8. 3X 15 E. ins. II 9. 3X 2 0 E. ins.
A harmadik inj. után strabismus convergens lép fel. II. 10.
3 X 25 E. ins. II. 11. 3 X 30 E. ins. A második inj'. beadása után
nagyfokú nyugtalanság, hangosan kiabál, ruháját tépi, ütlegeli
saját magát. Kifejezett strabismus convergens. Az izgalmi állapot
az ebéd elfogyasztása után megszűnik. II. 12. 3 X 40 E. ins.
Egész nap aluszékony, a harmadik inj. beadása után profúz
izzadás lép fel. Vacsoráját mohón elfogyasztja, utána az izzadás
enyhül. II. 13. Éjjel 11 óra után nagyfokú verejtékezés jelent
kezik, amely több mint 1 óráig tart. Utána mély álomba merül.
Éjjel 1 órakor külső ingerekre nem reagál. Fájdalmas inge
rekkel szemben nem, vagy alig védekezik. Majd hirtelen feo.-ra fordítja, déviation conjugée, ugyanakkor jobb
1'étíezénbal enyhén
flektált állás jelentkezik. Majd tónusos clonusos
convulsio jelentkezik. A görcsös állapot közben, amely mintegy
1 percig tartott, az egész testre kiterjedő izzadás volt látható.
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Tekintve, hogy a pulzusszám percenként 50, könnyebben el
nyomható, 50 cm3 dextroset adunk iv., a 40-ik cm3 inj. beadása
után convulsiok megszűntek, majd a beteg lassan visszanyeri
öntudatát. A hozzáintézett kérdésekre egyáltalán nem válaszol,
bizonytalanul tekint körül, az egyik ápolót félreismerve, azt
mondja: „maga Szimok mit keres itt“. Erzésvizsgálat a beteg
megközelíthetetlensége miatt nem vihető keresztül.
III.
6. 3 X 20 E. ins. III. 7. 3 X 30 E. ins. III. 8. 3 X 50 E. ins.
inj. után strabismus convergens és diffúz verejtékezés jelentke
zik. A II. inj. után 2 órával aluszékonnyá lesz, ami folyton
fokozódik. Testszerte erősen verejtékezik és mély comába merül.
Fájdalmas ingerekre nem reagál. Ileflexek kiválthatók. Érverés
percenként: 56. Kb. 20 percnyi coma után iv. 80 cm3 40°/o-os
dextroset adunk, amely után az eszmélet lassan tér vissza. Nevet
gél, érthetetlen szavakat mormol, a hozzáintézett kérdésekre
nem válaszol. Szemléleti képek terén változás nem figyelhető meg.
1934. IV. 27. ins. kúrát kezdünk. 9 órakor 40 E. ins., ossz.
40, puls. 88, vérny. 115. 9'30-kor 40 E. ins., ossz. 80, puls. 68,
vérny. 110, vércukor : O'OW/q. — 10 órakor 40 E. ins., össz. 120,
puls. 72. 10'30-kor 30 E. ins., össz. 150, puls. 72, vérny. 115. 11
órakor 30 E. ins., össz. 180 E., puls. 96, vérny. 120. 11'30-kor
30 E. ins., össz. 210 E., puls. 88, vérny. 115. 12 órakor 30 E.
ins., össz. 240 E., puls. 100, vérny. 120. 12'30-kor 30 E. ins., össz.
270, puls. 96. 2 dl vizet iszik, 1 órakor 30 E. ins., össz. 200,
puls. 96, vérny. 115. 2 órakor ebédnél kisfokú strabismus con
vergens jelentkezik, étkezés után ,/2 órával az is megszűnik
Verejtékezés nincs. IV. 28. 8 órakor 40 E. ins., össz. 40, puls.
72, vérny. 115. 8'30-kor 40 E. ins., össz. 80, puls. 72, vérny.
115. 9 órakor 40 E. ins., össz. 120, puls. 72, vérny. 110. 9'30-kor
40 E. ins., össz. 160, puls. 80, vérny. 115. 10 órakor 30 E. ins.,
össz. 190, puls. 84, vérny. 110. 10'30-kor 30 E. ins., össz. 220,
puls. 84, vérny. 110. Strabismus convergens jelentkezik, gyenge
ségről panaszkodik : „úgy érzem magam, mintha részeg volnék“.
11 órakor 30 E. ins., össz. 250, puls. 96, vérny. 110, verejtékezés
jelentkezik éhségérzéssel, folyton enni kér. 11'30-kor 30 E. ins.,
össz. 280, puls. 84, vérny. 110. 12 órakor 30 E. ins., össz. 310,
puls. 64, vérny. 115. A beteg aluszékony, verejtkezés fokozódik.
A coma bekövetkezése előtt a Zöllner- és Miíllei— Lyer-féle szem
léleti sémákat exponálunk. A Zöllner-séma megtekintésénél a
árhuzamos vonalakat széttérőknek látta, a Müllet— Lyer-ábráEon
a kifelé nyiló szögekkel bíró rajznak vízszintes vonalát
hosszabbnak mondta. Ennek a jelenségnek okát nem kereste,
felszólításunkra nem igyekezett megmagyarázni, elzárkózott.
Verejtékezés fokozódik, szemek összetérítő kancsalsága sokkal
kifejezettebb. (Dextrose-oldatból, insuliu-comából ébredő bete
geinknél, még derengő tudatállapotban végezve vizsgálatokat,
eometriai alakokkal és csalódási Zöllner—Müllnei— Lyer- féle
ggurákkal
— normális magatartást találtunk. Az előbbi bete-
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négy nap múlva 1934 IV. 28. ins.-shock alatt új vizsgáfjeinknél
atokat végzünk.) 12'30-kor eszméletét elveszti, a coma fokoza
tosan mélyül, fájdalmas ingerekre, szúrásra sokszor nem reagál,
védekező, elhárító mozdulatai bizonytalanok, nem mindig cél
szerűek. A coma tetőfokán otocaloriás vizsgálatot végzünk.
B.
o. 290 cm8*I. hideg vízzel való fülkifecskendezéskor, 42"
múlva, balra irányuló conjugált deviatio. A szemtekék maxi
málisan balra fordulnak, ugyanebbe az irányba fordul a fej és
részben a törzs is. Ezután igen kifejezett balra irányuló dőlés
jelentkezik, a törzs félkörívben elhajlik. Erélyes felszólításokra
a beteg tekintetét jobbra fordítja, azonban rögtön utána a bulbusok visszafordulnak (az akarati impulzusok és a reflexek vetél
kedése). J. o. 100 cm3 hideg vízzel 56" alatt kifecskendezve
conjugált deviatio a szemtekékben és a fejben j. oldalra, ugyan
csak dőlés az egész törzsben jobb felé. A tekintetnek akarat
lagosan balra való irányítása után a bulbusok azonnal visszatér
nek. Mindkét esetben a conj. deviatio kb. 3—A percig tartott.
100 cm3 o0°/o-os dextroset adunk iv., amely után a beteg fel
eszmél. Derengő tudatállapotban különböző mértani alakok
rajzait felmutatva, azokat pontosan megnevezi : háromszög, négy
szög, köb. A Zöllner- és Müller—Lyer-féle szemléleti sémákat fel
ismeri. Célzást tesz a szöghatásra, azonban azt nem magyarázza
tovább. Kóros szemléleti képeket, látszatmozgásokat a sémák
szemlélése nem indít meg.
8.
eset. G. L. 20 éves, nőtlen kereskedősegéd. Felv. 1934
jan. 6. 1933. augusztusában feltűnik, hogy gyakran elgondol
kozik, kedvetlenné vált, érdeklődése csökkent, fáradságról panasz
kodott, — „inertie de la volonté“. Gyakran fejét fogta és hozzá
tartozóinak kérdésére azt felelte, hogy: „a fejben van a baj“.
Az üzletben — midőn hibáiért kérdőre vonták — azt hangoz
tatta, hogy pillanatnyi elmezavarban szenved. Hozzátartozóit
gyanúsította, hogy meg akarják mérgezni. 2 hét előtt minden
előzmény nélkül 3 órán át mozdulatlanul feküdt és öklét ökölbe
szorította. 2 napon át abstineált. Sajátszerű bizouyosság-élménynyel állította, hogy a reálgimnáziumot fel akarják robbantani.
Neve meg van hamisítva, ezért nem akarja nevét bemondani.
Vallási meggyőződése tekintetében ingatag. Indokolatlan bamba
nevetgélés ; majd parancsautomatia, „lead pipe rigidity“ etc.,
biztosítják a diagnosis!. Dg.: schizophrenia.
II. 7. 3 X 10 E. ins. II. 8. 3 X 15 E. ins. II. 9. 3 X 20 E. ins.
II. 10. 3X 25 E. ins. II. 11. 3 X 3 0 E. ins. II. 12. 3 X 4 0 E. ins.
A második inj. után enyhébb, a harmadik után bőséges verej
tékezés. D. u. aluszékonyság. II. 13. 3 X 50 E. ins. Verejtékezés,
hypoglykaemias reakció. II. 14. 3 X (50 E. ins. II. 15. 3X 7 0 E.
ins. II. 1(5. 3 X 80 E. ins. Nagyfokú verejtékezés, a második
inj. után aluszékonyság, amely csak a vacsora elfogyasztásával
szűnik. II. 17. 3 X 9 0 E. ins., O'OOl gr. pilocarpin. A második
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inj. után aluszékonnyá lesz, ami folyton fokozódik. Pár perc
múlva már nem lehet kapcsolatba lépni vele. Fájdalmas ingerekre
nem reagál, reflexek kiválhatok. Érverés-szám először 56, később
45. 15 percnyi coma után iv. 60 cm3 dextroset adunk, amely
után az eszmélet visszatér. Sokáig még szótlan, azonban tájé
kozott, szukcessiv és szimultán tühegyérintésekkel vizsgálva, az érzési
körben eltérés nem mutatkozik. Szemléleti téren változás nincs.
IV.
21. ins.-kúrát kezdünk. 9 órakor 20 E. ins, összesen
20, pulzus 72. 9'30-kor 20 E. ins., össz. 50, puls. 72, vérny. 125
Hgmm. 10 órakor 30 E. ins., össz. 80, puls. 68, vérny. 125 Hgmm.
10‘30 órakor 30 E. ins., össz. 110, puls. 110, vérny. 125 Hgmm.
Igen erős verejtékezés és általános gyengeség jelentkezik.
Vérvétel vércukor meghatározása céljából. 3'5 dl vizet iszik.
11 órakor 30 E. ins., össz. 140, puls. 104, vérny. 130 Hgmm.
Folyton fokozódó izzadás. Nystagmus nincs. Caloriás vizsgálat :
4'30"-nyi hidegvízzel való kifecskendezésre nystagmus nem
jelentkezik (5. ábra). Kifejezett szédülésérzés. 11'30-kor 30 E.
ins., össz. 170, puls. 72, vérny. 120 Hgmm.
Ingadozó vasomotoros reakció 72 órával korábban sápadt,
jelenleg az egész arc kipirult. 12'45-kor ismét caloriás vizsgálat:
4'36"-nvi hideg vízzel való kifecskendezés után nystagmus nem
jelenik meg. Szubjektive szédülésérzés, igen enyhe dülés a kiöb
lített fül felé (hideg víz). 1'30-kor ebédel, az ebédet mohón
elfogyasztja, utána az izzadás megszűnik. 6 órakor, vacsora előtt,
testszerte erős verejtékezés jelentkezik, a beteg éhségérzésröl
és gyengeségről panaszkodik. Vacsora után a verejtékezés las
sanként megszűnik.
IV.
22.-én 8'30-kor 30 E. ins., össz. 30, puls. 80, vérny.
120 Hgmm. 9 órakor 30 E. ins., össz. 60, puls. 84, vérny. 120
Hgmm. 9'30-kor 30 E. ins., össz. 90, puls. 84, vérny. 125 Hgmm.
10 órakor 30 E. ins., össz. 120, puls. 100, vérny. 125 Hgmm.
10'30-kor 30 E. ins., össz. 150, puls. 96, vérny. 115. Testszerte
erős verejtékezés jelentkezik. 11 órakor 30 E. ins., össz. 180,
puls. 88, vérny. 110 Hgmm. 11'30-kor 30 E. ins., össz. 210,
puls. 120, vérny. 120 Hgmm. A beteg nagyfokban aluszékony
és bágyadt. 12 órakor 30 E. ins., össz. 240, puls. 84, vérny. 120
Hgmm. Igen nagy szomjúságérzés, 6 dl vizet iszik. 12'30 órakor
30 E. ins., össz. 270, puls. 80, vérny. 115 Hgmm. Elpirul, majd
elsápad, verejtékezés fokozódik, az egész testét elborítja. 1 órakor
30 E. ins., össz. 300, puls. 80, vérny. 115 Hgmm. 1'30-kor ebé
del. Verejtékezés megszűnik. Szótlanul, nyugodtan fekszik az
ágyán. D. u. 6 órakor ismét nagyfokú verejtékezés indul meg
és aluszékony lesz. Kérdésekre 1—2 szóval felel. Hőmérsék
364° C. Verejtékezés kb. IV2 órát tart. 7'30-kor vacsorái, ezu
tán a verejtékezés megszűnik és nyugodtan alszik reggelig.
IV.23. reggel 7 órakor 30 E. ins., pulsus 80, vérny. 125 Hgmm.
7'30 órakor 30 E, ins., összesen 60 E., puls. 84, vérny. 120
Hgmm. 8 órakor 30 E. ins., összesen 90 E., puls. 112, vérny.

5. á b ra.

Reflektoros, fokozott verejtékezés G. L.-nél ;
negativ otokaloriás vizsgálati eredmény.
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120 Hgmm. 8'30-kor 30 E. ins., össz. 120 E., puls. 88, vérny.
115 Hgmm. 8‘50-kor 6 dl vizel iszik. Utána pár mp múlva nagy
fokú verejtékezés jelentkezik. Arcáról nagy cseppekbeu folyik a
verejték. Ruhája, ágyneműje teljesen átnedvesedik. 9 órakor 3** E.
ins., össz. 150 E., puls. 80, vérny. 110 Hgmm. 9 05-kor ismételten 6
dl. vizet iszik, amely után a verejtékezés ugyancsak fokozódik,
nagyfokú éhségérzés. 9'30-kor 30 E. ins., össz. 300 E., puls. 08,
vérny. 120 Hgmm. 10 órakor 30 E. ins., össz. 210 E., puls. 76, vérny.
100 Hgmm. 10'30-kor 30 E. ins., össz. 240 E., puls. 80, vérny.
105 Hgmm. 11 órakor 30 E. ins., össz. 270 E., puls. 88, vérny. 125
Hgmm. 6 dl. vizet iszik, pár percen helül a verejtékezés ismét
fokozódik. 11 '30-kor 30 E. ins., össz. 300 E., puls. 68, vérny.
110 Hgmm. 12 órakor 30 E. ins., össz. 330 E., puls. 64, vérny.
115 Hgmm. A verejtékezés állandóan tart, a beteg elsápadt.
1'30-kor, ebéd után 7* órával a verejtékezés megszűnik, a d.
u. órákban a beteg élénk, kérdésekre válaszol, szüleinek pár
soi t ír. D. u. 5 órakor diffúz verejtékezés indul meg, pulzus 44,
vérny. 115. 6'10 ins., roma fejlődik ki, diffúz tudatzavarral.
Merev tekintet, tág pupillák. Kérdésekre, felszólításokra dünynyögő hangon, értelmetlen, oda nem illő feleletet ad, 7* cm3
Ionogen.
Lokalizációs vizsgálat: a test különböző pontjain tűszúrásokat
ejtve, fájdalmasan nyöszörög, az inger eltávolítására célszerű,
összerendezett mozgásokat végez: a tűt félretolja, az ingerelt
helyet tenyerével elfedi.
Mértani alakok (síkok, párhuzamosak, négyszögek, három
szögek stb.) felmutatásakor feleletet nem kapunk, a tudatzavar
miatt. 6'20-kor a coma tetőfokán pulsus 48, vérny. 115 Hgmm.
72 cm8 tonogen subc. Bal fülnek 300 cm3 hideg vízzel való kifecskendezése után (17* perc) nystagmus jelentkezik b. o. való
düléssel együtt, amely 3 perc múlva is kifejezett. A nystagmus
2 perc alatt szűnik meg.
J. o. 150 cm3 hideg víz után (48 mp) nystagmus jelentke
zik, amely 2 percig tart. Dőlés nem kifejezett.
100 cm3 50%-os dextroset adunk iv., amely után a tudat
fokozatosan, kb. 1 perc alatt tisztul fel. Közben az egész testre
kiterjedő rázkódó remegés mutatkozik. A beszéd dilnnyögő,
dysarthriás.
Mértani alakokat felmutatva, a feltisztulás derengő tudatálla
potában átlag 10—25 mp-nyi expozíciós idő után pontosan fel
ismer és megnevez. Egyedül a csonka kúpot nem tudja meg
nevezni, erre azonban így felel : „ezt nem tudom megmon
dani.“ Lerajzolási kísérlet nem vihető ki.
Vérserum cukor ins.-shock előtt 110 E. beadása után
0'066°/0, vérserum cukor ins. coma alatt 330 E. ins. után 0'0340/0
vérserum calcium i0'66mgr°l0 (1934. IV. 23.).
3

34

Benedek László

9.
eset. Dr. B. F.-né 21 éves orvos neje. Felv. 1934 II. 9.
Dg.: Toxicomania. Mo + cocain; cocainhallucinosis.
Képzőművészeti akadémiát végzett. 3 év óta morphinista.
Első ízben 1932-ben kapott cocaint férjétől kb. 4—o hétig. Azu
tán a gyulai kórházban volt 5 hétig elvonó kúrán. Még az év
ben újból visszaesett. Domatrin és cocain inj.-at kapott férjétől.
Odahaza kifejezett „anxiété cocainique“ időnként. 1933. elején
ismét a gyulai kórházban volt több hónapig kezelés alatt. Itt
dysenteriában megbetegedett, mikoris orvosa domatrin-inj.-at
adott. Ezután ismét elvonó kúrán volt a gyulai közkórházban.
Január 20-ika óta otthon van kezelés alatt. Ezóta morphinszárroazékokat nem szed. Éjjelenként gyakran nyugtalanul viselke
dett, aludni nem tudott, többször fenyegetőzött suicidiummal,
gyakran hányt. Orvosa szerint insulinnal szemben túlérzékeny.
Testi vizsgálat: alacsony termetű, kp. fejlett és táplált.
Asztheniás alkatú. Hasi és mellkasi szervek eltérést nem mutat
nak. Pupillák egyenlőek, kp. tágak, minden tekintetben jól
reagálnak. Extrém oldalra nézéskor gyors ütemű nystagmoid
rángások. Trig. II. j. o. nyomásra érzékeny, agyidegek külön
ben eltérés nélkül. Reflexek élénkek, kóros reflex nincs.
Élénk dermographia. Érzési kör eltérés nélkül. A beteg nyug
talan, zavartan viselkedik. Napközben általában nyugodtan visel
kedik ; este rendszerint nyugtalan lesz, maga elé beszél, értel
metlen mondat-töredékeket hangoztat, levegőbe csapkod, sír.
Ilyenkor kérdésekre nem reagál és erre az állapotára később
nem emlékezik vissza. Gyakori hányás. Érzékcsalódásai depreszsziv és fenyegető tartalmúak („visions menaçantes“). Arról beszél,
hogy megölt valakit. Megölték a gyermekét. Panaszkodik, hogy
a szülei bántják. Nyugodt állapotában elmondja, hogy a zavartsági állapotokra, csak mint rósz álmokra emlékszik vissza.
Nem elég logikusa gondolkodása, nem tudja, hogy egyes dolgok
megtörténtek-e vagy azok csak álomképek. II 15.—IV. G-ig
ins.-kúra roborálás céljából 1—20 E.-ig emelkedőleg naponta.
Indokolatlan félelemérzéseket árul el. Több ízben jelentkezik
hányás, amelyet állítólag az ételszag vált ki. Hypoglykaemiás
tünet nem jelentkezik. II. 26-tól hányás és zavartsági állapot
nem jelenkezett. Étvágya javul. Alvás jó, altatók nélkül. II. 22.
rendetlen vérzései miatt, diagnosztikai célból curattage-t végez
tetünk. Műtét közben teljesen nyugodt. Műtét után azonban
zavartan kezd beszélni. Időnként erős pszichomotoros nyugta
lanság. Kérdésekre nem felel. Révedező szemekkel néz maga
elé. Eleinte arról beszél, hogy abortust végeztek nála, később
zsebkendőjét, párnáját pólya alakjában karjába veszi és rinPaplanja csücskeit összehajtogatja és ezeket a gyermef atja.
einek nevezi. Egyik gyermekét ő szülte, a másikat a gólya
hozta és most fog megszületni a harmadik gyermeke, egy
szőke kisleány. Ismételten hányás jelentkezik. III. 28. ismét
rendezetten kezd beszélni. Elmondja, hogy a curettagera telje-

6. ábra.

Insulin-görcsök dr. B. Fanénál.
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sen emlékszik, de az azóta történt dolgokra nem. Étvágya javul.
Erősen obstipál.
IV. 7. ina.-kúrát kezdünk. IV. 7—8-ig 3 X 20 E. ins. 9-én
3 X 30 E. ins. Este 6 órakor az injectio után 2 órával erős izzadás és gyengeségérzés jelentkezett. Végtagok hűvös tapintatúak.
Pulzus szabályos középtelt, percenként 88. Környezetét megnyug
tatja, hogy különösebben nem érzi rosszul magát. A kívülről
jövő egyes hangokra, zörejekre élénken felfigyel. IV. 10. 3 X 3
E. ins. A beteg zavart arccal beszéli el, hogy eddig nem merte
bevallani, hogy állandóan hallotta: „azt a dalt“, de előző este
nagy csattanást hallott és azóta nem hallja. Arra a kérdésre,
hogy milyen dalról vau szó, nem válaszol. Azt is észlelte, hogy
ágya mennyezete emelkedik és sülyed IV. 11. Vércukor: 0‘057°/o,
vérserum-calcium 11 mgr°/0 (éhgyomorra inj. előtt). 35 Ë . ins.
A reggeli vizitnél a beteg elmondja, hogy eddig mindenki
előtt eltitkolta, hogy állandóan érzekcsalódásai voltak. Dec.
28. óta állandóan hallott egy dalt és közben más egyének hang
ját is. Ez azonban 9-ike óta megszűnt és akkor ez egészen
zavarttá, tájékozatlanná tette. Éjszaka különös érzése volt. Eddig
teljes passzivitással tűrte, hogy szülei határozzanak felette, de
akkor éjjel határozottan érezte, hogy vissza kell térnie férjéhez
és ha apja ebben meg akarná akadályozni, meg kellene ölnie
az urát. Most azonban teljesen tisztában van azzal, hogy ez
képtelen gondolat volt. Az esti rosszul létet a következőképen
jellemzi: „A hangokat hangosabban hallottam. Az arcok meg
változtak. Az ápolónő szeme fekete karikás volt, az arca pedig
kisebb. Mintha távolabb lettek volna tőlem, pedig biztosan
tudtam, hogy az ágyam szélén ültek. Mintha élesebben láttam
volna. Olyan volt ez, mintha sokkal erősebi) lámpa égne a
szobában“. A hangokat erősebbnek hallotta, de a hang színe
zete nem változott meg. Amikor a cipőfűzője a cipőhöz ért,
olyan zajt hallott, mintha az ajtót csapták volna be. Kívülről
nagy csattogást hallott. A környezet beszéde is hangos volt, de
ő biztosan tudta, hogy ő hallja hangosabbnak a beszédet és
nem azok kiabálnak. 10 ól akor, 2 órával az ins. inj. után, enyhén
izzad, kissé gyengének érzi magát. Ileggelijét elfogyasztja és
még enni kér. Ekkor hirtelen erős tónusos ctonusos görcsök lépnek
fel testszerte (H ábra), arca egészen cyanoticus, szájából véres
nyál folyik. A görcsök kb. 2 perc múlva megszűnnek, ritka
hörgő légvétel, a beteg még cyanoticus, pulsusa alig tapintható30 cm3 dextrose és 1 cm3 tonogen beadása közben ismét 1—2
percig tartó görcsös szak következik be, ami után a beteg tel
jesen magához tér. Eleinte tájékozatlanul néz körül. Környeze
tét felismeri ugyan, de a közelmúlt eseményeire, bátyja IVa
órával azelőtti látogatására és arra, hogy a rosszullétet megelő
zően evett volna, nem emlékszik. Majd a bátyja látogatására
úgy emlékszik vissza, hogy az pár nappal ezelőtt folyt le. Gyen
geségről, fejfájásról és szédülésről panaszkodik. Fejtetőn nyomást
3*
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érez, pulzusa elég telt, percenként 72. Nyelvét erősen megharapta
mindkét szélén és annyira megduzzadt, hogy a nyelés fájdalmas,
akadályozott. D. u. folyamán fejfájás és forróságérzés kínozza,
mintha láza volna. A rosszullét alatt történt dolgokra nézve
amnéziás. Megváltozott szemléleti képekről nem tesz említést.
IY. 13. 8 óra 10 perckor 30 E. ins. intrac. 9'50-kor enyhe szé
dülés és éhségérzet. Nem izzad. 10'10-kor pulzus ritmikus,
szabályos, telt, percenként 60. Intenzív melegérzés. 10'30-kor
30 E. ins. 10’48-kor hőmérséklet 36T° C. „Bizonytalan a gondol
kodásom.“ Enyhén izzad. 10'55-kor izzadás fokozódik. Végtagok
hűvös tapintatúak. Tenzió 95 Hgmm. 11'10-kor 20 Ë. ins. Izzadás enyhébb. 11'25-kor aluszékony, izzadás fokozódik. 11'35-kor
pulzus-szám 76, hőmérséklet 34'9° C. 11‘40-kor pulzus 100.
Kisebb hullámú pulzus. Szívtájon nyomást érez. Testszerte erős
verejtékezés. Hűvös végtagok. 11'45-kor mereven néz felfelé,
majd zavartan körültekint. Hirtelen sírni kezd, az arcát elta
karja. 2 perc múlva nyugodtan, rendezetten beszél. Pulz. 60,
erősen szomjazik. 12 óra. Hangosabb zörejekre összerezzen.
Szédül. 20 E. ins. Félehni érzései vannak, de nem tudja, mitől
fél. Pulz. 84. Egész test erősen izzad. Végtagok hidegek. Arc
kifejezése aggodalmaskodó, hangokra összerezzen, hangosabban
hallja azokat. Aluszékonysága csökken. 12'12-kor hőmérs. 34’3U
C, pulz. 56. 12'30-kor tekintete merev, pupillák tágak. Egész
testén remegés fut végig. Kérdésekre nem felel, nem figyel a
kérdezőre. Felső végtagok llexiós, alsók extenziós tartásban,
hipertóniásak. Majd végtagokban és alsó ajakban remegés
jelentkezik. Majd száját eltátja és kapkodó légvételek mellett
erős clonusos görcsök jelentkeznek testszerte. Szúrásra reagál.
Pulzus könnyen elnyomható, kishullámú. 12'50-kor a roham
spontán megszűnt. Kérdésekre azt feleli, hogy jól van. Orvosát
megismeri. 20 E. ins. Verejtékezés megszűnt. 12'47-kor erősebb
verejtékezés. Hőmérséklet 34° C alatt. 1 órakor merev tekintet,
majd egész testében remegés észlelhető. Pupillák tágak. Kérdé
sekre válaszol, de már aluszékony. Pulzus ritmikus, szabályos,
percenként: 52. Éhségérzésről panaszkodik. 1'5-kor pupillák
szűkülnek, nystagmus, strabismus convergens. A végtagokban
enyhe remegés, l'10-kor szúrásra „erős érzést“ mond. Strabis
mus convergens. Vertikális és horizontális irányú nystag
mus. 1'15-kor 20 E. ins. Hangja elmosódott. Beszéde érthetet
len. Perszeverátorosan ismétel egyes szótöredékeket. Pulzus
gyorsul. 1‘23-kor ásít. Az arckifejezés merevsége enyhült.
Szúrásra reagál. Kérdésekre válaszol. Hőmérséklet : 34° C. alatt.
1’25-kor arc sápadt, csak erősebbb ingerekre reagál. 1'30-kor
merev tekintet. Pulzus kishullámú, percenként 88. 1’40-kor me
reven hehajlított karral, összeszorított szájjal fekszik. Tekintete
merev. Felső végtagokban remegés. Nyálcsurgás. 1’45-kor gör
csös roham jelentkezik. Karjaival a levegőbe csapkod. Egész
testében rángatódzik. Kézujjait nyitja-csukja. Tűszúrásra erősebb
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görcsös rángások jelentkeznek. (Film.) Vérvétel. Vércukor:
0055%, vércukor'calcium 9'54 mg°/o. 10 cin3 caicium-chloratum
beadása után sírni kezd. Eszméletlen. 2 órakor 1 cm3 tonogen
és összesen 90 cm3 dextroset kap. Megához tér, azonban kér
désekre nem felel, sír. Ebédjét elfogyasztja s közben csak fejbólintással felel a kérdésekre. Ezután fázásról panaszkodik és
pár órát alszik. I). u. folyamán a beteg elmondja, hogy a reális
hangokat isméi erősebben hallotta. Utolsó emlékképe az, hogy kívül
ről nagy csattogást hallott. Ezen túl csak egyes eseményekre emlék
szik. Bosszantotta az, hogy más ágyban látja magát, mint amibe
szokott feküdni. Csak 1—2 szóra emlékszik pontosan. Hallotta,
hogy orvosa tonogeuról, az ápolónő pedig ebédről beszél. Úgy
érezte, hogy nem itt van, de a személyeket pontosan felismerte.
Úgy gondolta, hogy orvosa tonogent akar neki adni, hogy őt
megmentse, de az ápolónő nem engedi, mert fél, hogy ártana
neki. Az ápolónő pedig ebédet akar adni, de ezt az orvos nem
engedi. Kettőjük között állott a főápolónő és ő azt várta, hogy
majd ő fog dönteni, hogy mi történik vele. Látta maga körül
az embereket, arcuk nem volt megváltozva, emlékképei azon
ban homályosak. Pl. nem tudja megmondani, hogy ültek-e
vagy álltak.
IV. 14-—15-ig 20 E. ins. IV. 21. 2 X 20 E. ins. IV. 22. 3 X 20
E. ins. IV. 23. 7'15-kor 30 E. ins. 8 órakor Bárány-féle
caloriás nystagmus-vizsgálat: hidegvízzel való kifecskendezés után j. o. 30 mp múlva jelentkezik 2V2 percig tartó
nystagmus, b. o. 30 mp múlva l s/4 percig tartó nystagmus.
Kareltérítés, dőlés nem volt. 915-kor 30 E. ins. Pulzusszám:
60. Közérzet jó. 9'30-kor hőmérséklet 37° C. Pulzusszám: 72.10
órakor enyhe izzadás. Gyengeségérzés. 10'15-kor izzadás fokozó
dik. Intenzív melegérzés. Pulzus aritiniás. 10'20-kor hőmérsék
36'3° C. Strabismus convergens. Kérdésekre balk hangon felel.
Panaszkodik, hogy időnként nehéz a légzése. 10'45-kor 30 E.
ins. llőmérs. 36'3° C. 11 órakor erős izzadás. \ 1'15-kor egész testé
ben erősen remeg (film). 11'30-kor aluszékonyság jelentkezik.
Közérzete rossz. Pulzusa lassú, percenként 48. lî'50-kor hőmér
séklet 35'7° C. Aluszékony. Kérdésekre halk hangon felel.
12'10-kor kb. 3 percig tartó görcsös roham. Egész testében
nagyhullámú remegés. Végtagokon görcsös rángások és hiper
tónia. (Film.) Utána a beteg magához tér és sírni kezd, hogy
miért fialt meg a betegtársa. 1222-kor kérdésekre elmondja,
hogy a mellette fekvő beteg arckifejezése hasonlít ahhoz a
hulláéhoz, akinek a karját ő boncolás közben levágta. Stereometriás alakokat pontosan meghatározza A sima kockára azt
mondja, hogy kevésbbé hat testnek, mint a „sattirozott“. Fel
szólításra szabályos planimetriás ábrákat rajzol. 12'40-kor 30 E.
ins. Erős izzadás, melegérzés. Hűvös, nedves végtagok. Arca
kipirult. 12'48-kor hőmérséklet 35'1° C. 1 órakor fejfájásról
panaszkodik. Pulzus elég telt. Percenként 60. Igen erős izzadás.
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1'20-kor izzadás csökken. A közérzet a fejfájástól eltekintve jó.
A beteg enni kap. Csaknem az egész ebédet maga fogyasztja
el. Kb. 15 perc múlva a nyelés nehezebbé válik, arckifejezése
merev lesz, strabismus convergens észlelhető. Kérdésekre, sőt
erősebb ingerekre reagál. 70 cm3 dextrose beadása után lassan
magához tér és sírni kezd. Ebédjét folytatja. Kb. 10 perc
múlva töredezetten beszélni kezd, később beszédje teljesen
érthető. Egész d. u., még az esti órákban is, fejfájásról panasz
kodik, temporális tájékon mindkét oldalt erős lüktetést érez.
IV. 24. 9'55-kor 50 E. ins. 1115-kor 30 E. ins. Álmosságérzés
jelentkezik, nem izzad. 1145-kor hőmérs. 37° C. Aluszékony.
Izzadás kezdődik. Nehéz légzésről panaszkodik. Vérnyomás :
95 Ilgmm. Pulz. 60. — 13'20-kor 30 E. ins. Hőmérsék 35'7° C.
Erős izzadás. Pulzus telt, percenként 56. Aluszékouyság csökkent.
12’35-kor erős izzadás. AJuszékonyság fokozódik. 12'40-kor az
ajkakban, az arc és végtagok izmaiban enyhe remegés. A
beszélő felé fordítja arcát, de nem felel. Pulzusszám : 64. 12 50kor remegés megszűnt. Ismét beszélni kezd. Kocka felismerése
13 mp múlva, rajzolása 6 mp alatt, téglány felismerése 4 mp
múlva, rajzolása 3 mp alatt, háromszög felismerése 3 mp múlva,
rajzolása 3 mp alatt, négyzet felismerése 3 mp alatt, rajzolása
3 mp alatt. 1'23-kor 30 E. ins. Enyhe remegés. Igen erős verej
tékezés. Hőmérséklet 35'8° C. Majd a remegés testszerte észlel
hető görcsös rángásokba megy át. Arca merev. Légvételek
szaggatottak. 1'30-kor a görcsös roham megszűnt. Beszélni kezd.
Arc merevsége csökken. Egész test erősen verejtékes. 1'35-kor
hőmérséklet 353° C. Pulzus: 56. 1'45-kor tűszúrásra nem rea
gál. Farados ecset érintésére sem tesz védekező mozgásokat.
Szájából habos nyál ürül. Tanácstalan arckifejezés. Elmosódott
hangon mondja: „tanársegéd“. A felmutatott ábrákat felismeri.
25 mp alatt combust, 30 mp alatt hengert rajzol felszólításra,
de négyszerakkora nagyságban, mint előbb. Erősen verejtéke
zik. Orvosát nem nevezi meg. 1'50-kor 80 cm8 dextrose be
adása után egy ideig tanácstalanul néz maga elé. Kb. 3 perc
múlva halk hangon nevén szólítja orvosát. Téglányt 5 mp,
kockát 4, rombust 5, négyzetet 2, háromszöget 2 mp alatt
ismeri fel. D. u. ismét erős fejfájásról panaszkodik. Hyperacusisról, szemléleti képek megváltozásáról nem számol be.
IV. 28. összesen 160 E. ins. bevitele után ins.-görcsök, szomnolencia, 39'9° C hőmérs., fájdalmas ingerekre nem reagál. 1150kor kaloriás nysiaginus-vizsgálat. Hideg vízzel való kifecskendezés után j. o. 75 mp múlva jelentkezik 50 mp-ig tartó nys
tagmus, b. o. 30 mp múlva 60 m p-ig tartó nystagmus és dőlés
balra. 12 órakor változatlanul mély coma. Dextroset adunk.
50 cm8 dextrose beadása után szemét kinyitja. Strabismus con
vergens észlelhető. Pulzus filiformissé válik. Légzés felületes,
kihagyó. Arc cyanotikus. 1 cm3 tonogen beadása után pulzus
ismét telt, szapora. Légzés mélyül. 130 cm3 dextrose beadása
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után magához tér. Szólni eleinte nem tud. 12‘10-kor a felmu
tatott Midiéi— Lycr-féle ábra középső vonalát egyformának
jelzi. A Zöllner-ábra vonalait pedig párhuzamosaknak mondja.
Megváltozott szemléleti képekről, hiperacusisról kérdésekre
sem számol he. Enyhe fejfájás. Este 10 órakor hirtelen erős
izzadás, remegés, gyengeségérzés jelentkezik, amely étkezés után
megszűnik.
10. eset. Sch. J -né 30 éves, kereskedő neje. Felv. 1933. dec
2. Dg.: schizophrenia.
Az utóbbi -i—5 nap alatt helytelen rendeleteket adott ki
és követelte, hogy azoknak tegyenek eleget, mert különben
öngyilkos lesz. Gyakran egész zavartan beszél. Azt emlegette,
hogy őt arra szuggerálják, hogy mindenkinek megmondja az
igazat és ezt meg is tette. Szociális problémákkal foglalkozik,
hogyan ruházhatná fel a szegény embereket anélkül, hogy ő
maga elszegényedne. A művi abortus is nyugtalanította, „belső
kényszerből megöltem a gyermekemet“, mondja. Hangulata
labilis. Később „Affektwellen“. Impulzivitás. Aludni nem tud.
Az utolsó 3 nap alatt állítólag semmit sem aludt. Keveset iszik,
csak nógatásra. Jelen betegsége előtt is labilis hangulatú ember
nek ismerték. Károsítási eszmék; majd jótékonysági téveseszmék;
szaghallucinációk. Állandóan nyugtalan, ágyneműjét széttépi. A
környezetet gorombasággal vádolja, de ő maga mindenkit „marha,
hülye“ kifejezésekkel illet. Ezt esetleg mosolygó arccal mondja.
Az egyik ápolónőt „szőke detektiv“-nek mondja, panaszkodik,
hogy ezen a „piszok helyen“ nem tud maradni, mert teljesen
megőrül. Azért olyan nyugtalan, mert itt állandóan leckéztetik.
Időnként a társítások teljesen fellazultak. Állandó logorrhea.
Később teveseszmék jelentkeznek. Orvosait „igazságügyi minisz
ternek és újságírónak“ nevezi. Hangosan kiabálva követeli,
hogy ne öljék meg sem a Bélát, sem a Rezsőt. Zárják be őt,
de ne öljenek meg senkit. A kívülről hallatszó zajra kérdi: „mi
az, megölték őket ?“ Gyakran emlegeti ismerősei megölését, siratja
gyermekeit és hozzátartozóit. Állandó pszichomotoros nyug
talanság. Emlegeti, hogy unokabátyját megláncolták, kéri az or
vosi kar, a társadalom és a zsidóság nevében, hogy szabadítsák
ki. Férjével és gyermekeivel is baj történt. Áldozatot kér maga
helyett, aki helyette szenvedjen, mert ő már eleget szenvedett.
Ins.-shock-kezelés. IV. 7. 3 X 2 0 E. ins. IV. 8. 3X 20 E.
ins. Testsúly: 60 kg. IV. 9. 3 X 2 0 E. ins. Lehangolt. Sokat sír.
Mérget kér. IV. 10. 3 X 30 E. ins. Erős izzadás jelentkezett. Pszichés
kép változatlan. Siránkozni kezd, hogy ne küldjék ki levetkőz
tetve az utcára. Nagyon bűnösnek érzi magát. Betegsége alatt
olyan dolgokat beszélt el, amivel sok embert kompromittált.
Ív. 11. Vércukor: 0'062°/o, vérserum-calcium : 11*5 mg°/o. 35 E.
ins. T5 cm8 actoprotinnal. 2 órával az inj. után izzadás. Éjszaka
2 órakor rosszuflét jelentkezik, ami evés után megszűnik. A
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beteg nyugtalan lesz, arról beszél, hogy meg akar halni. Majd
az ápolónő jelenlétében az asztalterítőre akarja felakasztani
magát. Hálós ágyba helyezzük. IV. 12. 7'30-kor 40 E. ins. Hő
mérséklet: 36‘9UC. 8'30-kor 20 E. ins. Erős izzadás, az egész test
verejtékes. 9'30-kor 20 E. ins. Az izzadás megszűnt. Pulzus las
súbb, kisebb hullámú, percenként 60. A beteg rossz közérzetről
panaszkodik, úgy érzi, mintha 80 éves volna. 10'30-kor 20 E.
ins. Izzadás nincs. IO'40-kor enyhe verejtékezés és könnyezés.
10‘50-kor pulzus: 56. 1105-kor pulzus kisebb hullámú, percen
ként 56. Vérnyomás: 125 Hginm. 1115-kor végtagok hűvösek,
nedves tapintatúak. 11*30-kor 20 E. insulin. Izzadás az egész tes
ten kifejezett. Végtagok hidegek. 11'45-kor 10 E. ins. Orvosá
nak módja: „Bosszul néz ki? beteg?“ Orvosát sápadtnak látja. Egész
klinikai tartózkodása alatt környezete egészségi állapota iránt nem érdek
lődött. 11'55-kor magában beszél : „Olga . . . Olgica . . . Az én mos
tohaapáin . .
majd rekedtes hangon folytatja : „A. József és
A. József az én rokonaim“. Nyugtalan lesz: „Én min
dent megmondok a bíróság előtt“, mondja, közben számolja az
orvosokat és az ápolónőket: „Csukják be az ajtót, mert fázom“.
A főápoiónő egyik amerikai barátnőjére emlékezteti. Orvosát
névleg nem ismeri, de tudja, hogy ő szokta kezelni. Az orvosát
az itteni bíróság tagjának mondja. Kifejezései kevésbbé világosak,
könnyen félreérthetők : „Itt valami furcsa dolgok vannak“,
mondja az ablakon kitekintve: „sárga cipruslombok“. 12 óra
kor ingerültsége fokozódik. Orvosára rákiabál, hogy hagyja
békében. Ismerősei nevét hangoztatja. B. Bélával nem érint
kezett, ez csak téveseszme, „ö n szokta mondani“, mondja orvo
sának. Nyugtalanság fokozódik. Az orvosnak, aki pupilláját akarja
megnézni, azt mondja: „Meg akar vakítani? Maya hülye“. 1215-kor
30 E. ins. „Itt van az édes apám “, mondja, majd nyugtalanul
kiabál hozzátartozói után. Hőmérséklete 34° C. Pulzus : 56.
12'35-kor rendkívül pszichomotoros nyugtalanság. Az ápolónőt
ütlegeli. 12'45-kor 30 E. ins. 12'55-kor panaszkodik, hogy ajka
fázik, azonnal meg fog fagyni. „Milyen orvosságot adtak ?“ — kérdi.
1'10-kor pulzus kishullámú, majd spontán javul. Pulzusszám:
48. Erős nyálfolyás. Merevebb tekintet. Szúrásra nem reagál.
Erős fénybehatásra rövid időre behunyja a szemét és homlokát
ráncolja. (Filmfelvétel.) 1'30-kor Spasticus tünet nincs. Erős
nyáladzás. Vérvétel. Vércukor: 0'045°/o, vérserumcaleium: 10‘9
mg°/°. 1.35-kor 10 cin3 calcium-chlor. Utána arca kipirul, gyor
sabb pillacsapásokat végez, strabismus convergens. Hőmérsék
let 34'1° C. Pulzus telt, ritmusos, feszes, percenként : 42. Majd
ismét merev tekintet. Szemünk előtt keletkező exophtalmus, (I.
7. és 8. ábr.) Pupillák szűkek. Erős nyáladzás. Pupillák fény
reakciója jó. Légzés felületes és stertoros jellegű lesz, percen
ként 18. 1’40-kor felkarok mereven, görcsösen behajlítva van
nak. Spontán nystagmus. A karok hypertóniája 20 cm3 dextrose
beadása után enyhül, összesen 110 cm3 dextroset kap. Pulzus

7. ábra.

Sch. J.-nénál exophthalmus keletkezése, az ius.-shock hatása alatt.

8. ábra.

Sch. J.-nénál kifejezett exophthalmus ins.-shock hatására.

9. ábra.

Dőlési reakció Sch. J.-nénál.
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jó, erőteljes, percenként 82. Arckifejezés merevsége csökken.
A dextrose beadása után köhög. 3 perc múlva beszélni kezd,
panaszkodik, hogy az orra olyan, mintha meq volna fagyva. 1'55kor, szúrást a kézfejen csak kellemetlennek mondja. A vele tör
téntekre kérdezve, azt feleli: „Hosszul lettem“. IV. 23. 7‘15-kor
50 E. ins. 8'45-kor izzadás jelentkezik. Bárány-f. vizsgálat: J.
fül hideg vízzel kifecskendezése után 40" múlva 45" tartó nystagmusos rángások. Kareltérítés nem észlelhető (dőlést I. 9.
ábrán). B. o. 500 cm3 vízzel való kifecskendezés után nem je
lentkezik nystagmus. 110 E. ins. után szájában nagymenynyiségű nyál gyűlt meg, inj. beadása után köpköd. Arca sá
padt. Kérdésekre nem felel, majd 5 perc múlva a felmutatott
ábrák felé tekint. Kérdésekre a következőket feleli: „magyar
kockát látok.“ A csíkolt kockára csíkosat mond, az egyik kocka
csíkos, a másik egyenes. Háromszöget felmutatva, ezt feleli :
„tudom, de nem tudom megmondani a nevét, közben a lapon
lévő fordított kis betűket elolvassa. Szúrást megérzi, a bőrre
írt számokat nem ismeri fel. Közben állandóan nyöszörög, erős
nyáladzás továbbra is fennáll. Étkezésközben többször elalszik,
csak „kietetve“ fogyasztja el az ebédet. 4'30-kor arca sápadt,
egész testében remeg, fázik, kb. 20' múlva fázás megszűnik, be
teg elalszik. Megváltozott szemléleti képekről nem számol be.
A 7. esetben M. Gy.-nél feltűnő, hogy a XII—XI. előidé
zett coma alatt az Achilles-inreflexek kiestek és a Babinski- és
Oppenheim-r.-ek pozitivek lettek; a cornealis-reüexek kiestek;
az I.—Xl-én pedig az alsó végtagok mély reflexingerlékenysége
eltérést nem mutatott, a felső végtagok periost- és inreflexei
ellenben teljesen kiestek és a cornealis-reflexek az ins.-shock
alatt csökkentek; mint organoid tünetek kifejezett strabismus
és nemcsak könnyebb izomegyensúlyzavar, amelyet Pötzl az
occipitalis lebeny laesiojánál észlelhetett, jelentkezett; ezenkívül
„déviation conjuguée“. Az organovegetativ rendszer részéről
(I. alább) a cardiovasalis-készülék magatartása a shock tetőfo
kán mutat eltéréseket: nagyfokú bradycardia, míg a coma előtt
inkább tachycardia jelentkezik. A vérnyomás elég szűk latitüdök között ingadozik, a nagy ins.-dózisok mellett is.
Az „ius.-pszichozis“ deliráns epizódok képét nyújtja, —
ingadozó tudatborulással, mozgásnyugtalansággal, töredékes,
többnyire üldözletéses téveseszmékkel, amelyek valószínűleg
másodlagosan változó tartalmú, tranzitórikus jellegű érzékcsaló
dások alapján álltak elő, — gyakran félénk, szorongó hangulat
színezettel, néha nagyfokú halálfélelemmel, a figyelem fluktuáció
jával, dezorientációval, személy-, helyzetfélreismeréssel, diszparát-benyomásoknak összevonásával.
M. Gy.-nénál a „Táuschungsfigur“-ák expozíciója az élet
tani csalódást kelti ; látszatmozgásokat nem inait meg. Ismeretes,
hogy a Müller—Lyer- féle csalódási formákat a ineskalinnal mér
gezett megváltozva látta; pl. a kifelé nyitott formánál a szögek
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távolodtak egymástól szemléletesen. A mescalin hatása alatt a
Zö/Zner-figurák is mozgást indukáltak.
A 8.-ik esetben G. L.-nél a shock alatt a fájdalomra tel
jes reakciónélkiiliség ; nyomban utána pontos lokalizáció úgy
fájdalomra, mint tapintásra. A neurotóniás syndrom a vegetativ
tónus-ingadozások szerint jelentkezik. Érdekes jelenség a verej
tékezésnek rendkívüli, parokszisztikus bősége néhány másodperc
múlva a folyadékbevitel után.
Amint az epilepsziás görcsrohamokra való készséget a
szervezetnek dehidrációja a sejtingerlékenység átszállításával
párhuzamosan lefokozza (I. Lennox etc.), úgy az insulin-shock-ra,
illetve az insuliu-görcsökre is a sejtek vízellátása befolyással van
(1. Drabkin 1923—1930). Kísérleteimben gondoskodás történt ar
ról, hogy a praehypoglykaemiás időszakban jelentkező, némely
betegnél rendkívüli arányokat feltüntető hyperhydrosis folya
dékvesztesége gyakoribb vízfelvétellel pótoltassák. A vízbevitel
embernél nem látszott befolyásolni a shock jelenségeit. Ezzel
kapcsolatban azonban kiemelésre méltó észlelésre hivatkozha
tunk. Afolyadékbevitel ugyanis már 1—2 nipen belül rendkívül bő roham
szerű hevességgeljelentkező és meg-megújulő verejtékezést idézett elő. Ezen
idő alatt nyilvánvalóan a folyadéktömeg még nem szívódhatott
fel, eltekintve attól, hogy azzal a verejtékezés feltűnő tömegessége
mennyiségi arányban nem is állott. Tekintettel a folyadék-passage viszonyaira, fel kell vennem ennélfogva, hogy a folyadék
a pylorus és duodenum nyálkahártyájának tájáról reflektorosan
indította meg a közti-agv secretoros centrumának izgalma által
a feltűnő gyorsan bekövetkező verejtékelválasztást. Az iroda
lomból ismeretes olyan eset, amelyben a közti-agy velőnek sérü
lése féloldali verejtékezést váltott ki (Leschke). Ezen közti-agyi
struktúráknak reflektoros izgalmát vélem ezért felvehetni. Ezen
idevonatkozó adatomat analógiába hozom a szénhidrátanyag
csere következő jelenségével. Ismeretes, miszerint az iniciális,
alimentáris hypoglykaemia a szénhidrát bevitele után már né
hány perc múlva akkor megindul, amidőn még glycogenizálódás és glycopoëzis a májban nem történhetik meg. Itt is a vé
kony-bélből támadt reflektoros hatást kellett felvenni. 1 gv vé
lem, hogy a hiperhidrózisnak fenti jelenségét is az utóbbi
jelenséggel párhuzamba lehet hozni. Filmünk tanúlságosan mu
tatja be a rendkívül bő szívós verejtéknek elválasztását, amely
viscosus nagy cseppekben folyik le az arcon és a jugulumban
és más árkokban tócsákat képez, már néhány mp-el a folyadék
bevitel után.
A lokalizátoros vizsgálat az öntndatlansáq ideje alatt is meglepő
módon pozitív eredménnyel jár, vagyis a beteg a fájdalmas ingerbehatás
helyét majdnem minden esetben a kezével elfedi; mint arra Stein utal
egy inzultus apoplect. után vizsgált esetével kapcsolatban — ez
a lokálozás automatikusan, a tudat hozzájárulása nélkül is végbemehet.
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Vázlati és felületi stereometriás alakoknak komprehenziója elté
rést nem mutat.
A 9.-ik esetben Dr. B. F.-nénál bizalmatlan, félénk han
gulattal, a hallucinózisuak megfelelő tudatállapottal és fonémák
kal, üldöztetési eszmékkel jellegzett paranoid pszichózis az idült
kokainizmus alapján volt megfigyelhető; a curettage után új
„anyasági“ téveseszmék léptek fel — lélektanilag érthető elő
állással „(Affektprojektion)“. Már az ins.-kúra első fázisaiban a
hangok, zörejek élénkebb reakciókat váltanak ki. A súlyos
praeliy poglykaemiás állapotban éppúgy, mint az ins.-shock
tetőfokán érdekes megfigyelni Dr. B. F.-nénál éppúgy, mint
más betegeknél (I. részletes kórlefolyásokat), a tündéknek spontán
ingadozását. Minden újabb beavatkozás (ins.-adag, stb.) nélkül
„reprizu-ekben jelenik meg az általános verejtékezés, a szomnolencia,
nagt/ gyengeség és tűnik el mindez — megismételve. Az érzéklés, figye
lem, tájékozódás zavaraiban is kifejezésre jutott ez a hullámzatosság,
fluktuáció. Mindez emlékeztet bennünket az alimentáris hyperglykaemia eseteire, amelyekben a norma felé süllyedő görbén
a/ életlanilag elégtelen szigetkészüléknek és a májból beáramló
cukortömegeknek hatása fluktuáló alakban mutatkozik. Való
színűnek látszik előttünk, hogy ezen tünetingadozások létreho
zásában az a körülmény is szerepet játszik, miszerint a mester
séges ins.-hypoglykaemia adrenalin-elválasztást indít meg, amely
utóbbinak glykogenelitikus hatására a májnak és az izomzatnak
már is fogyatékos glykogentartalékai ismét érzékeny vesztesé
geket szenvednek el.
Érdekes, hogy az érzékietek intenzitás beli zavara megszün
teti a disszimulációt a kokainhallucinózis melódiáira is. A hiperakuzisssal együtt látszatmozgások jelennek m eg: az ágy kör
nyezete emelkedik és süllyed. Érdekkel bír megfigyelni azt is,
mint szövi be a beteg a fantáziáit helyzetekbe a reális detail-benyo
másokat (I. önészlelését). Az arcok is megváltoztak, a inescahnbódulatra emlékeztető módon (I. Weizsäcker, Stein leírásait,
továbbá Forster, Â. Zucker, ./. /Ador közléseit stb.). Az arcváz
alapváltozásokat is szenvedett; az ápolónő arca kisebb lett,
megváltozott a térbeli mélység szemlélete is, — az ápolónők távolabb
látszottak lenni. B. F.-nénál az érzési benyomások intenzitása
egy ízben olyan erősen fokozódott, hogy pl. a cipőfűzőjének
cipőjére való esését ajtócsapás hangosságával hallotta ; a környezet
beszédét is feltűnő hangosnak élte meg. Hasonlóképen az optikai benyo
mások lúlélénkek voltak, a lámpa erősebben égett, stb. A diszmorfopszia ezenkívül más sajátszerű élményekben is megnyilvánult. így a
mellette lévő beteg arca annyira beesett lett, hogy egy régeb
ben általa bonctanilag tanulmányozott hullának arcához vált hason
lóvá stb. Fentnevezett ugyanis művészi anatómiát tanult, gyakor
latilag is. Stereometriás ábrákat felmutatva, helyes válaszokat
adott. Az árnyékolás, a testiesség élményét keltette.
Sajátszerű, hogy az ins.-görcsök helyett Dr. B. F.-nénál
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szabálytalan periodicitásban többízben olyan általános remegések fej
lődtek lii, mint az ins.-antagonislával: az adrenalinnal előidézett mérge
zési állapotok rendjén, amely utóbbiakról már 15 év előtt az
epilepsziás rohamok kiváltásával kapcsolatban beszámoltam, —
mellékvese-kísérleteimbeu (W . kl. W . 1918.). Az otokalóriás
vizsgálatoknál a végtag-kitérési és dőlési reakciók elmaradnak.
A 10.-ik esetünkben : Sch. J.-nél, schizophreniában szenvedő
betegünknél, aktoprotinnal való együttadagolás az ins.-hatást
szintén késlelteti. — A szín-kvalitás megváltozására jellemző, bogi/
az addig teljesen közönyös schizophren beteg az arcokat színükben
annyira megváltozollaknak : sápadtaknak látta, hogy mindenkinek egész
ségi állapota iránt kezdett érdeklődni.
A fissura calcarina-cortex felületes és mélyebb rétegeinek
laesiója esetén (Lenz) — a javulási stádiumokban — uralkodókká
válhatnak bizonyos színárnyalatok (I. pl. a pszichikus Tyndalljelenség“-et, Pötzl értelmében); a vizuális sugárzás bántalmazottságánál is (Wilbrand—Singer) jelentkezhetnek szíuszemléleti zava
rok. Hogy betegünknél az „emlékszínek“-nek („Gedächtnisfar
ben“, Hering) valamelyes szerepe lehet, nem zárható ki. —
In.-shock hatására nem volt alkalmunk észlelni átalakulásokat
a „felszín“ — („Oberflächen“ — és „lap-színek“ — („Flächen
farben“) között. — Ugyancsak Sch. J.-nénál : kryaesthesiás fonák
érzések is megjelentek az ajkak és az orr feltűnő „hidegség“ének érzésével és általáuos testhősülyedés-érzéssel, — normális
temp, mellett. A fénybehatást vakítónak jelezte, néha optikai
benyomásokra nehezült szótalálat (?).
11.-ik eset. F. k. M. 19 éves, ref. hajadon. Felv. 19312. MII.
30: Dg. : Schizophrenia. Már évekkel ezelőtt ideges, ingerlékeny
volt. Környezetével szemben türelmetlen, szófogadatlan. Zár
kózott természetű. Betegsége 1931 tavaszán kezdődött, amikor
„nagyon sokat kezdett magára adni“, amit eddig nem tett,
Különösebben 1932 januárjában lett ingerlékeny, goromba sza
vakkal illette szüleit. Az iskolában teljesen szótlan volt, a fele
lést többször megtagadta. Környezetéhez megváltozott érzelmi
beállítódás figyelhető meg. Félt, hogy osztálytársai, tanárai üldö
zik és kinevetik. Utóbbi időben ablakot, tányérokat stb. tört
össze. Anyját szidalmazta, többször rátámadt és ütni akarta.
Szerelmes volt az egyik tanárjába, akinek a nevét sem lehe
tett előtte említeni, mert sírógörcsöt kapott. Utóbbi időben
indokolatlanul sírt. Rendszertelenül táplálkozik. Keveset alszik.
Rendelt gyógyszereket nem veszi be. Erzékcsalódásai nem vol
tak. Nyugtalansági állapotára nézve visszaemlékszik, de azokat
megindokolni nem tudja. Kérdésekre nyugodtan, bambán moso
lyogva felel, minden érdeklődés nélkül. Társítási műveletei
meglassúbbodtak, mozgási téren is iniciativanélküliség észlel
hető. Érdeklődése lecsökkent. Modorosság. Közben szüleinél
tartózkodva, apja előadása szerint reggeltől estig folyton írt.
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Az érzelmi kapcsolatok váratlan „átcsoportosulása“ ügyelhető
meg. Többször megtámadta szüleit és ütlegelte. Az utóbbi
napokban levélben feljelentést tett a bíróságnál szülei ellen.
Többnyire tómpa-egykedvű. IV. 6. 3 X 20 E. ins. (Heggel 8,
déli 12 és d. u. 4 órakor). Menses kezdődik. IV. 7. 3X 30 E.
ins. Inj. után enyhe izzadás jelentkezik. IV. 8. 3 X 40 E. ins. Test
súly 65’/2 kg. Súlygyarapodás 1 kg. Nyugodt, rendezett. Állan
dóan foglalkozik, betegtársaival elbeszélget. IV. 9. 3X 40 E.
ins. Erősebb izzadáson és fokozott étvágyon kívül más tünet
nem észlelhető. Menses megszűnt. IV. 10. 3 X 5 0 E. ins. IV. 11.
Vércukor: 0'062%, vérserumcalcium : 11'5 mg°/o. 55 E. ins. + 2V2
cm3 actoprotin. Inj. után 2 órával enyhe izzadás és fokozott
étvágy. IV. 12. 7'30-kor 60 E. ins. Hőmérséklet 37T° C. 8'30-kor
20 E. ins. A beteg hányingerről és intenziv melegérzésről panasz
kodik. Izzadás nincs. 9'30-kor 20 E. ins. Pulzus telt, szabályos,
perc. 82, enyhén izzad. 10'30-kor 20 E. ins. Pulzusszám 116.
Lehunyt szemmel tüzes sárga karikákat lát. Gyengébben hall,
„füle be van dugulva“. Az ápolónőt kövérebbnek látja. „A
gondolkodása elvész a sajátmaga számára.“ 10‘40-kor álmosság
érzés jelentkezik. A beteg erősebben izzad. 10.50-kor pulzus
telt, perc. 100. 11'5-kor fáradtnak érzi magát. Pulzus kisebb
hullámú, perc. 120. Vérny. 120 Hgmm. Izzadás fokozódik, aiuszékony. 11'30-kor 20 E. ins. Pulzus kisebb hullámú, percen
ként 100. Erősebb izzadás. aluszékonyság. 11’45-kor 10 E. ins.
11'55-kor aluszékonyság fokozódik. Többszöri szúrás után
megkérdezzük, hogy érzi-e? Azt feleli, hogy nem fáj. Véde
kező mozgásokat nem tesz. Újabb szúrások után mondja, egy
kicsit faj. Pulzus ritmusos, szabályos kp. feszes és telt, perc.
96. Elénk pupilla-nyugtalanság. A pulzus a szúrások alatt
96-ról, 60—66-ra csökken, azonban a szúrással szemben véde
kező mozgásokat nem tesz. A lábikra táján a bőrre írt számo
kat megismeri. 12'12-kor pulz. 80. Elaludt, azonban erősebb
ingerekkel felkelthető. Betegtársával beszélve, orvosa szavára
megjegyzi, hogy fogaiban feszülést érez, mutatja is összeszorí
tott fogsorát. 12'15-kor 30 E. ins. Hőmérséklet 34'6° C. Aluszékony, erősebb ingerekre is alig nyitja fel szemét. 12'40
perc. A felnyitott szemhéjjak alatt kitűnik, hogy strabizmus van. 12'45-kor 30 E. ins. Pulzus 76. 1'10-kor horkolva
alszik, időnkint alvás felületesebbé válik. lT 5-kor hangos fel
szólításra sem reagál, úgyszintén szúrásra sem. Tenzió 110/65
Hgmm. Pupillák szükek. Pulz. 58—60, kisebb hullámú pulzus.
1'30-kor vérvétel. Vércukor: 0‘045%. Vérserumcalcium9'90 mg°/o.
10 cm3 calciumchlor. Az arc pár pillanatra kipirul. Ugyanek
kor a pulzus gyorsabbá és teltebbé válik, utána ismét elsáppad
a beteg. Coma mélysége csökken. Védekező mozgásokat tesz.
Hőmérs. 35‘2° C. 1'45-kor pupillák szőkék. 30 cm3 dextroset
kap intravénásán, közben a pulzus gyorsul, percenként 78.
További dextroseadagolás után coma mélysége állandóan csők-
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ken. Összesen 140 cm3 dextroset kap. 1'50-kor orvosait fel
ismeri. Elmondja, hogy nem itt, hanem otthon a szobájában
volt. Ismerősei is voltak ott, de nem tudja, kik. Piros színre
fehéret mond. Később valamennyi színféleséget helyesen je
löli meg. IV. 14. Nyugodtan, rendezetten viselkedik, anyját
is szívesen fogadja. Ha azonban szüleit említik előtte, azon
nal vonatkozásba hozza szülei „rémes viselkedését“ a beteg
ségével. IV. 17—20. Naponta 20 E. ins. IV. 21. 2 X 20 E.
ins. IV. 22. 3 X 40. E. ins. IV. 23. 7'15-kor 60 E. ins. Bárány
féle kalóriás vizsgálat. J. o. hideg vízzel való kifecskendezés
után 45"-cel kisfoké nystagmus, amelynek tartalma 40", majd
szédülés és hányás, b. o. 65" múlva nystagmus, szédülés, kar
eltérítés következik be. Nystagmus tartama 30", utána ismét
hányás jelentkezik. 9'15-kor álmosságérzés, pulzus 100. 30 E.
ins. 9‘30-kor enyhe izzadás, hőmérséklet 366“ C. 1020-kor
hőmérséklet 36'2° G, aluszékony. 10’45-kor 30 E. ins., hőmér
séklet 35'7, aluszékonyság fokozódik. 11 órakor igen erősen
izzad, halk hangon beszél, aluszékony. 11'50-kor hőmérséklet
34'7° C. 12 órakor mély alvás, amelyből fájdalmas ingerekkel
sem ébreszthető fel. 1218-kor arckifejezése merev, kifejezett
csőrtünet, szúrásra nem reagál. Farados ecset érintésére védekező
mozgást nem tesz. Az arcizomzat farados ingerlésekor szemét
behúnyja, de szemét nem mozdítja meg, fejét sem vonja el, csak
később. Bőséges nyáladzás. 12'25-kor erős aluszékonyság, fájdal
mas ingerekre nem reagál. 60 cm3 dextrose beadása után szemét
felnyitja, 100 cm3 dextrose beadása után sem felel kérdésekre,
fájdalmas ingerekkel szemben védekező mozdulatokat nem
tesz. 3' múlva orvosát megismeri. Felmutatott ábrákat megis
meri, jól elkülöníti. Élénk dermografizmus, bőrre írt betűk, szá
mok egyrészét felismeri.
12.
esel. YV. J., 24 éves hajadon. Felv. 1934. jan. 14. Dg.:
schizophrenia. Előadása szerint figyelik, üldözik őt. A testvérei
állandóan jeleket váltanak egymással és mindig róla beszélnek.
Hét hónapig zártintézeti kezelésben részesült, azonban állapota
nem javult. Utóbbi időben gyakran panaszkodik, hogy meg
akarják mérgezni, ezért nem evett és orvosa 6 héten keresztül
mesterségesen táplálta. Kb. 5 hét óta ismét hiányosan táplálko
zik, állandóan fél a mérgezéstől, összeszorított ajakkal, előre
nyújtott kezekkel ül az ágyában, kérdésekre nem reagál, magaelé néz, vagy szemét lehúnyja. Negativizmus ; modorosság. I.
16. Kataton pózokat megőriz. Kérdésekre alig vagy igen rövi
den felel vagy azokat nem gondolja át ; az intencionális ívnek
csekély fesztávolsága („geringe Spannweite“, Beringer) van
jelen. Magától nem eszik, mesterségesen kell megetetnünk.
„Nem akarok életképtelenné válni. Olyan ételt adnak, ami nem
tiszta és ettől meghalok, pedig úgy szeretnék élni. Mikor otthon
voltam, az anyámat összetévesztettem vagy talán nem is volt
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az anyám. Látni szeretném őket, honvágyam van“, mondogatja,
majd sírva fakad. I. 17. Fehérjementes diétára fogjuk. Ins.-kúrát
kezdünk, amelyet többízben megújítunk. II. 14. 3 X 70 E. ins.
A reggeli és déli ins. után igen erős izzadás és szívdobogás je
lentkezik. 2 órával a harmadik ins.-adag után 6 órakor erős
izzadás kíséretében nagyfokú pszichomotoros nyugtalanság ész
lelhető. À beteg nyugtalanul dobálja magát ágyában, hol sír,
hol kacag. Szívtáját tapogatja, nagy rosszullétről panaszkodik.
Mutatja a kezét, hogy milyen hideg. „Úgy érzem, mintha meg
halnék . . . Mintha a lélek akarna elszállni belőlem. Nem fogok
én meghalni? Az a . . . Szilvia szuggeszciós nővér azt mondta,
hogy 3 napon belül meghalok. Vájjon nem haltam-e már meg?“
Majd a „szuggeszciós nővért“ szidja, aki itt van az épületben, ha
nem is ismerte fel reggel, amikor az összes betegeket és helyi
ségeket végignézte. „Az az utálatos Szilvia szexuális érzéseket
szuggerál nekem . . . Borzasztó . . . pedig én úrileány vagyok“,
kiabálja, miközben dobálja magát az ágyon. Pulzusa rendkívül
szapora, 130 percenként, hol lassúbb kb. 90. Szívhangok tisz
ták. 0'10-kor strabismus convergens észlelhető. A nyugtalanság
kisfokban csökkent, a beteg álmos, ásít. Közben állandóan em
legeti, hogy a „szuggeszciós nővér“ szexuális érzéseket szuggerál
neki. Időnként felkiált: „milyen illetlen vagyok, hogy kiabálok.“
6'30-kor mereven néz maga elé. Pulzusa szapora. Töredezetten
beszél, időnként nem tudja a mondatot befejezni. Kéri orvosát,
hogy maradjon mellette „itt mindenki rendes ember, csak a
szuggeszciós nővér útálatos.“ „Már vizet sem merek inni, mert
azt mondja Szilvia, hogy a víz szexuális érzéseket szuggerál.“
6*40-kor görcsösen megragadja a mellette álló orvos köpenyegét. Végtagjait behajlítja, majd egész testén clonusos rángások
észlelhetők. Kérdésekre nem válaszol, mereven néz maga elé.
30 cm3 dextrose oldat beadása után hangosan sikoltozni kezd,
majd 1 cm3 Ionogen injiciálása után teljesen magához tér. El
mondja, hogy tudja, hogy igen sokat beszélt, szidta a szuggesz
ciós nővért, panaszkodott reá. Arra nem emlékezik, hogy az
injectiot kapta. A jelenlevő személyeket jól felismeri. Kóros
szemléleti képek nem jelentkeztek. Amint ételét megízleli, ki
jelenti, hogy ismét méreg van benne és csak hosszas rábeszé
lésre hajlandó azt elfogyasztani. II. 15 3 X 20 E. ins. Állandóan
szuggerálják. „Kevesebbet eszik, mert most m ár kevesebb ius.-t
kap“. II. 16—19-ig 3 X 20 E. ins. Mérgeztetési téveseszméi vál
tozatlanul fennállanak, ezek helytelenségéről meg nem győzhető.
Kietetve étkezik. Testsúlya: 41 kg. II. 20. 3 X 25 E. ins. II. 121.
3 X 30 E. ins. II. 22. 3 X 35 E. ins. Izzadás, enyhe remegés. II.
23. 3 X 40 E. ins. II. 24. 3 X 45 E. ins. II. 25. 3 X 50 E. ins. Inj.
után 2 órával erős izzadás és éhségérzet jelentkezett. IV. 10.
3 X 70 E. inj. E>ősen izzad, gyengeségérzés jelentkezik. Étvágya
fokozott. IV. 11. Vércukor : 0'057°/o. Vérserumcalcium : 11 mg°/o.
9 órakor 85 E. ins. 11‘30-kor fokozott izzadás. Jó étvágy. 1
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órakor 85 E. ins. -j- 5 cm8 actoprotin. 3 órakor izzadás, kisfokú
remegés. 3'30-kor erős éhségérzel. 3'30-kor 20 E. ins. A beteg
hányingerről panaszkodik. 4*20-kor szemrés erősen tágult. Ver
tikális fel- és aláfelé irányuló nystagmuses rángások, annak meg
felelően, hogy fel- vagy lefelé néz. Olykor oldalirányú nystag
mus. Felszólításokat nem érti meg. 4'30-kor kissé aluszékonynak
mutatkozik. Kisfokú strabismus convergens. Vérnyomás: 115/65
Hgmm. Pulzusszám : 02. Hozzászólva, fejét felemeli, szemeit tágra
mereszti. Karját szúrva, tanácstalanul néz a szúrás irányába és
erélytelen védekező mozgásokat tesz, majd felszisszen. Gyakran
jól lokalizál (I. 10. ábr.). 435-kor verejtékezés egész testen igen
kifejezett. J. o. plántái flexio, b. o. védekezési reakció a talp
reflex kiváltásánál. Cyanoticus kezd lenni. INyelőmozgásokat
végez, nagyokat ásít. 10 cm3 calc. chlor, oldat beadása után
erős bradycardia. Pulzusszám: 52. Utána 1 cm8 pituisan. Puls.
48, elég telt pulzus. 4'45-kor kérdésekre válaszol. Utána ismét
10 cm3 calcium chlor.-ot kap. Arca kissé kipirul pár másodperc
múlva, ugyanekkor a pulzus kissé szaporább. A szemek merev
tágsága alábbhagy, a pillacsapás is gyakoribb. Kérdésekre el
mondja, hogy rosszul érzi magát. Felszólításra, hogy nyeljen,
azt feleli, hogy hányingere van. Beszéde elmosódott, nyelvmoz
gásai minden irányban jól kivihetők. Beszéde olyan, mintha
nyállal volna tele a szája. Spontán mondja : „Ha behunyom a
szemein, pettyeket látok. Hirtelen rosszullétem volt?“ Az egyes fog
és ajakhangok kiejtése jó, de beszédnél a hangok puhák. 4'55kor a folyóbeszéd teljesen artikulálatlanná válik. Erős fejfájás
ról panaszkodik. Oldalratekintéskor a szemhéj a kóros syuergiának megfelelően jobban felemelkedik, bulbusok egyik oldal
felé sem térnek ki teljesen. Pulzus percenként 60, lényegesen
kisebb hullámú. Kifejezett légzési arhythrnia. Vérnyomás 120
Hgmm. 5 óra. Ismét ásítani kezd. Vérvétel. Vércukor: 0'043°/0.
Vérserumcalcium 14’5 mgu/o- 5'08-kor pupillák a normálisnál
tágabbak. Egész teste hideg. Fázásról panaszkodik. 5‘10-kor
0'40 gr. coffein. Pulzusszám percenként 66, légzési arhythrnia
kifejezettebb. 5'20-kor végbélben mért hőmérséklet 34'7° C.
Pupillák ismét tágabbak. Mindkét szeme erősen könnyezik.
Strabismus convergens. Egymásután görcsös ásítások jelentkez
nek. Kérdésekre már nem válaszol; teljesen artikulálatlan han
gokat ad. Verejtékezés megszűnt. 5'25-kor szemét lehunyja.
Erősen sápadt. Hónaljban mért hőmérséklet 34'1° C. Pulzusszám
60. Kifejezett légzési arythmia. Pupillák tágulnak. Arra a kér
désre, hogy van, fázom helyett „ta“-t mond. 5'27-kor 30 cm3
dextroset adunk be. Maximálisan tág pupillák. 1 perc múlva a
beszéd hangosabb lesz, arckifejezés élénkebb. 3 perc múlva
hirtelen megélénkül „most kezdek magamhoz térni“, mondja.
Mosolyogva mondja, bogy megismerte a két tanársegédet és az
ápolónőket. Kissé nehezebben percipiál. Pulz. 68. Fejét fájlalja.
Könnyen, jól nyel. 5'37-kor hónaljban mért hőmérséklet 34‘1° C.

Filmrészlet az ins.-comdban lévő W. J.-röl, fájdalomérzéslokalizáció automatikusan, ingerlés farados ecsettel.

A z insulin-shock hatása a szemléletre

49

Pulzus bradycardiás, de elég telt. 5‘42-kor szédül, fejfájásról,
hányingerről panaszkodik. Igen keveset eszik, a többi ételt a
rosszullétére való hivatkozással visszautasítja. 5‘45-kor pulzus
igen kis hullámú lesz. 0'2Ö gr coffein + cardiazolt kap. Álla
pota nem javul. 5‘50-kor 30 cm8 dextrose, majd utána 1 cm8
tonogen subc. A pulzus percekre javul, légzési arhythmia azon
ban állandóan kifejezett. Majd ismét kishullámú lesz a pulzus,
szédülés, fejfájás, hányinger továbbra is fennáll. 6 órakor 30
cm3 dextrose. Pulzus teltebb, bradycardiás p. : 52. 6'10-kor pulz.
60. Telt, ritmusos pulzus. 6‘15-kor hőmérséklet 34‘7P C. A beteg
remeg, egész teste hűvös. 3 cm3 ol. camphor, és adigant kap.
Szédülés, hányinger, fejfájás tovább tart, majd hány. Esti hő
mérséklet 35'5° C. Álmatlan; nyugodt. Altatót nem kapott. IV.
12. Reggeli hőmérséklet 37‘2° C. Közérzet jó. Rendezetten be
szél. Enni nem akar. Reggelijét a matracára tölti, a kenyeret
levelei közé csomagolva a feje alá rejti. Délben az ebéd egy
részét elfogyasztja, este azonban ismét nem akar enni. Mester
ségesen etetjük meg. Az ins-shock alatt történtekre nézve congrad amnesia. Amikor magához tért, a körülötte álló orvosokat
és ápolónőket megismerte és ezeket nem látta megváltozódnak.
Úgy emlékszik azonban, hogy még egy valójában jelen nem
lévő orvost is látott, ezt azonban nem állítja határozottan.
IV. 13. Láztalan. Ételeit spontán elfogyasztja. Nyugodt, ren
dezetten viselkedik. IV. 15. 3 X 5 0 Ê. ins. Menstrual. Ini.
után 2 órával erős izzadás. 3 X 55 E. ins. Súlygyarapodás Va
kg. IV- 16. 11 órakor 30 E. ins. 1T5 kor nyugtalanul forog
ágyában. Éhes, szeretne valami jót enni. „Hallatlan, hogy nem
egy . . .“ de a mondatot nem fejezi be. Merev tekintet. A bulbus
kijebb áll. Időnként strabismus convergens észlelhető. Haját
tépi, majd felül és ismét visszadobja magát ágyára. Időnként
mély légvételeket tesz. Aluszékony, de külső ingerekre azonnal
reagál. Nyugodtan fekszik. Szúrásra elhárító mozgásokat tesz,
de azután azt mondja, hogy semmit sem érzett. 11'20-kor izza
dás megszűnt. Végtagok hűvösek. Aluszékony, hozzáintézett kér
désekre felnyitja a szemét, de nem felel. 11'25-kor aluszékony,
csak erősebb ingerre reagál. Hőmérséklet 34° C alatt. 11‘25-kor
erősebb izzadás jelentkezik, nyugtalan lesz, takaróját ledobja,
sikoltozik, sír. Pulzusszám : 60. Arca kipirul, majd ásítani kezd.
11‘30-kor arca elsápad. Nyugodt, ismét aluszékony, csak erősebb
ingerekre reagál. Hangja elmosódott, alig érthető. Pulz. 72.
11‘45-kor felmutatott tárgyakat fixálva próbálja, a tárgy moz
gatása esetén,a mozgást fejével kíséri. A beszéd teljesen érthe
tetlen, elmosódott. 14’47-kor aluszékony, külső ingerekre nem
reagál. Pulzus arhythmiás, percenként 56. 11 '50 kor jajoug. Do
bálja magát az ágyában. Kérdésekre, tűszúrásra nem reagál.
Nagyfokú hypertonus testizomzat részéről. Vérvétel. Vérserumcukor: 0‘031%, Vérserumcalcium : 12 72 mg°/o. 12 órakor 10
cm3 calciumchlor, beadása után arca kipirul, pulzus gyorsabb.
4
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Kissé nyugodtabban viselkedik. 1 cm3 pituitrin. Állapota válto
zatlan. 12'5-kor dextroset adunk. Közben magához tér, szemét
kinyitja. Arckifejezése nyugodtabb. Kérdésekre válaszol, össze
sen 80 cm3 dextroset vittünk be. Utána a pulzus még arhythmiás, 1 cm3 tonogent, majd 0'20 gr coffeint kap. 12‘20-kor Jiőmérséklet 34T° C. Pulzus ritmusos, kisebb hullámú, percenként
72. A beteg kérdésekre a következőket mondja : „olyan gyen
gének érzem magam, mintha nagy betegségen estem volna át.“
A harmadik ins. inj. (10 órakor) nem emlékszik semmire.
Olyan érzése volt, mintha vonaton ülne. Majd pedig kelle
metlenül érezte magát, „mintha“ fuldokolna. Emlékszik arra,
hogy hajcsattjához nagyon ragaszkodott, állandóan a kezében
tartotta. A körülötte levők beszélgetésére tért magához. A kö
rülötte levőket azonnal felismerte. Kóros szemléleti képek
nem jelentkeznek. Olyan kidet/érzése van, mintha fagyasztották
volna pl. szénsavhóval, de ez nem kellemetlen érzés. IV. 17. 20 Ë. ins.
Láztalan, közérzete jó, téveszméit nem említi. Étvágya jó.
IV. 18—21-ig 20 E. ins. Téveszmék változatlanul fennállanak.
IV. 22. 3 X 40 E. ins. IV. 23. 715-kor 80 E. ins. 8 órakor otocaloriás nystagmus-vizsgálat. Hideg vízzel való kifecskendezés
után j. o. 20 mp múlva jelentkezik nystagmus kareltérítés, dőlés.
A nystagmus 2'20 mp-ig tart. B. o. 25 mp múlva kareltérítés,
nystagmus, dőlés. Nystagmus tartama 210 mp. 9'15-kor pulzus
90, rosszul érzi magát, nem izzad, kezek hűvösek. 30 E. ins.
9‘30-kor, hőmérséklet 35 8° C. 10 órakor enyhe izzadás kezdő
dik. 10'10-kor tekintet merevebb, ritka pillacsapás. Haját tépdesi. Pulzus telt, percenként 80. 10'30-kor hőmérséklet
34'1° C. Vérnyomás: 125 Hgmm. 10'37-kor izzadás erősebb,
végtagok hidegek, kissé aluszékony, hangja halk, beszéde elmo
sódott. 10'45-kor pulzus kishullámú, percenként 82. Különösen
érzi magát. Beszéde teljesen elmosódott, alig érthető. 10'50-kor
30 E. ins. Nyugtalan lesz, sír, nyöszörög, felül ágyában, lerúgja
magáról a paplant. Beszéde alig érthető. Időnként elalszik, de
spontán felébred. 11 7-kor (film) szúrásra nem reagál, védekező
mozgások alig észlelhetők, lassúak, kérdésekre nem felel. 11'15-kor
farados ecset érintésére alig reagál (film). Utána orvosait megismeri.
Alig érthető módon megmondja a nevét. Felmutatott geometriai ábrá
kat nem ismeri. Szájából habos nyál ürül. Felső végtagokban reme
gés. Időnként alvás mélyül. 11'40-kor hirtelen nyugtalan lesz, do
bálja magát, sikoltozik, hangos, mély légvételek. Pulzus sza
pora, percenként 120. 12 órakor stertoros légzés. Felkarokban
hypertonia. Vizeletét maga alá bocsájtja. Majd ismét nyugtalan
lesz. Szájából habos nyál ürül. Pulzus arythmiás, lassú, percen
ként 52. 12'15-kor 60 cm3 dextrose beadása után többször egy
másután mondja elmosódott hangon: „Tanársegéd úr, főnővér,
jöjjön ide.“ Majd arca felderül, felemelkedik az ágyról, moso
lyogva, derült arccal ismétli az előbbieket. Elmondja, hogy na
gyon rosszul érzi magát, beszélni szeretett volna, de nem tudott.
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Bőrre írt számokat nem tudja megismerni. A felmutatott uégyzetet,
felismeri, a többit azonban nem, mert „mértani ábrákkal soha
sem volt tisztában.“ 1218-kor bőrre írt számokat megismeri.
Étkezés után elalszik. IV. 26. Közérzete jó. Mérgeztetési tévesz
mékről nem tesz említést, azonban ételeit erősen figyeli és ha
lehet, betegtársai ételével cseréli ki. Szülei felől kérdezve, azt
feleli, hogy anyja meghalt, amíg ő Váradon volt és most anya
helyettese van, egy „szuggeszctós nővér“, aki öt ápolta. Arról,
hogy anyja meghalt, ápolónőjétől értesült. Később odanyilatko
zik, hogy Debrecenbe jövetele előtt az anyjától búcsúzott el.
Fivére is, mikor látogatása alkalmával ezirányban megkérdezte,
azt a feleletet adta, hogy él az anyja. A beteg teljesen közö
nyösen mondja el ezeket, magyarázni igyekszik, hogy anyja
iránt klinikai tartózkodása alatt sohasem érdeklődött, csak ap
ját szerette volna látni. Anyját 3 hónappal, apját IV2 évvel ez
előtt látta utóljára. Majd hozzáteszi, hogy az anyja Váradon volt,
de ez nem ápolta őt, hanem az ápolónője. Utóbb úgy helyes
bíti a véleményét, hogy azt hitte, hogy az anyja meghalt.
13.
eset. Dr. P. K.-né, 28 éves, r. kath., elvált. Felv. 1933.
\ I . 2. Dg.: schizophrenia, affektiv tompultsággal, típusos schi
zophren gondolkozási zavarokkal, időnként beszédzavartsággal
és kataton nyugtalansági állapotokkal.
Előkészítő fázis után: I. 26-kor 3 X 2 5 E. ins. A harmadik
ins. adag után, este V28 óra tájban hirtelen elvesztette az eszmé
letét, nagyfokú sápadtság, verejtékezés, pupillák kitágultak,
légzés hörgővé válik. ív. 20 cm3 dextroset adunk. Vénák hiá
nyában további 10 cm3-t gyomorszondán keresztül viszünk be.
Az ins.-shock alatt a végtagokon görcsös feszülések jelentkez
nek. Mindkét végtag equinovarus tartásban volt. A dextrose
beadása után a görcsök megszűnnek, az eszmélet visszatér.
A beteg előadja, hogy semmire sem emlékszik vissza, ami a
shock alatt történt (kl». 15 perc). Az eszmélet visszatérése után
szemléleti csalódásai voltak, amelyeket így ír le: „A kórtermet
négyszer olyan hosszúnak láttam ; az alakok mind igen messze és kicsi
nyeknek látszottak. Egy betegre és egy ápolónőre rossz volt ránézni,
mert az arcuk, alakjuk megváltozott. A mellettem fekvő beteg igen furcsa
volt, a fekvése ? a haja ? de nem tudom megmondani, mije. A fönövéi'
alakja különösen mozgott, forgott, a függőleges síkból oldalra dőlt.
A szoba ajtajában álló W.-né beteget olyan különösnek láttam, mintha
tényleg kép lett volna, mintha tükörből látnám“. Az egész szemléleti
csalódás kb. 8 —10 percig tartott. Ezeket a beteg egészen helyesen ítéli
meg, azokat rosszuHétével hozza kapcsolatba. Azt állítja, hogy minden
rendkívül különös, meglepő volt, „azt hitlem, hogy meg fogok halni“.
Iá. eset. K. M., 32 éves, hajadon. Felv. 1933. dec. 13. Dg.:
schizophrenia. Kb. I hét óta indokolatlan nevetgélés és sírás
jelentkezett nála. Felszólításoknak ellenszegült. Hosszul aludt.
4*
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Tárgynélküli félelemérzés kínozta. Rossz álmai voltak. „Ébren is
rendes alakúnak, de igen nagynak látta“ a tárgyakat. 5 nap óta nem
beszél, nem akar felöltözni, igen keveset eszik, álmatlan.
Előkészítő fázisban: 1934. I. 1. 3 X 4 0 E. ins. Két óra
múlva nyugtalanság. Felugrik az ágyában és az ágy tetején
táncol. Étkezés után elmondja, hogy az éhség kényszerítette
erre a viselkedésre. I. 2. 8 órakor 45 E. ins. 10 órakor erős
verejtékezés, nyugtalanság, ami étkezés után megszűnik. 12 óra
kor 45 E. ins. 1 órakor profúz izzadás, nagy nyugtalanság ész
lelhető. 2'45-kor mély álomba merül. Légvétel mély, hörgő,
pulzus rendes, kp. telt. 10 perc múlva a pulzus kihagyó lesz.
Szája habzik. Végtagokban izom feszülések észlelhetők. 00 cm3
dextrose beadása után magához tér, azonban nem beszél. Ebéd
jét „kietetve“ fogyasztja el. Erős negativ izmus észlelhető. Rémül
ten néz maga körűi Később annyit mond el, hogy a feje fáj,
nagyon rosszul érzi magát. Utána mély álomba merül. I. 3.
Kérdésekre elmondja, hogy az ins.-coma idejére emlékezete
homályos. Többen le akarták fogni, de nem tudja, hogy ki.
Az inge is véres volt. Arra nem emlékszik, hogy injekciókat
kapott volna. További kérdésekre a beteg beszámol arról, hogy
álomszerű látomásai voltak, sárgaruhás emberek jöttek be a szobába és
hangosan beszéllek, de hogy mit, azt nem tudja. Ugyanakkor bent volt
az ápolónő is a szobában, akinek arcát nem látta megváltozattunk,
könnyen megismerte. A beteg eleinte készséggel válaszol a kérdé
sekre, további kérdésekre azonban nem felel. I. 4. 3 X 20 E. ins.
A beteg kérdésekre elmondja, hogy a coma után a szobában
jelenlévő orvosokat felismerte és ezeken kívül látott még sok sárgaruhás
embert. A szőke doktort sok példányban látta a szobában, hol a tükör,
hol az ajtó mellett tűnt fel, de nem emlékszik, hogy a mozgását is látta
volna. Orvosai arcát nem látta megváltozva. Úgy érzi, hogy a keze
lés óta tisztábban tud gondolkodni. I. 5., 6-án 3 X 10 E. ins.
Erős izzadás, nyugtalanság. Mindent megváltozotlnak lát. Negativisztikus. Nővérét nem ismeri fel. „Falán nem is a nővérem, csak
valami földi lény“. I. 7. 3 X 20 E. ins. I. 8. 3 X 25 E. ins. I. 9.
3 X 30 E. ins. Frős gátlás. Kérdésekre elmondja, hogy tudja,
hogy nem teszi helyesen, mikor ellenkezik, de valami kényszeríti
erre. Nővérét soványabbnak látja. Az egyik ápolónőt nagyon kicsinek
látja, egyszer soványabb, egyszer kövérebb. A másik ápolónőnek a szeme
változott meg. Csak a betegtársát látja, öt sohasem. Az emberek eltűn
nek, majd ismét előkerülnek. Egy ember megyen be és kettő jön ki. Kérdi,
hogy mi ennek az oka. Olyan idegen, furcsa itt minden, azt sem tudja,
hol van. Az inj. hatása alatt az aktivitáscsökkenés szembetűnőbb lesz.
Alig bírható szólásra, goromba. Étkezés után készséggel vála
szol a kérdésekre. I. 10. 8 órakor 35 E. ins. Erős „gátoltság“.
Támadó magatartást tanúsít. 10 órakor nyugtalanság és erős
izzadás. 12 órakor 35 E. ins. 1'30-kor erős izzadás, rövid ideig
tartó nyugtalanság. Majd lehányt szemmel fekszik, ha szólnak
hozzá, felnéz, de nem felel. Kezei hidegek. 2 órakor aluszékony.
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Erősen nyáladzik. Az ebédjét „kietetve“ elfogyasztja. Közben a
kishullámú lesz. [Nyelni nehezen tud. 30 cm3 dextroset
(uilzus
;ap. Az inj. után szemét kinyitja és arra a kérdésre, hogy roszszul érzi-e magát, fejmozdulattal int nemet. Majd hirtelen tágranyilt, rémüli szemmel, egész lestét kifeszítve, sikoltozni kezd: „Hol
vagyok?“ Nem hiszi el, hogy a klinikán van. További étkezés
folyamán is folyton ellenkezik. Rövid idő múlva megnyugszik
és akkor elmondja, hogy álmodott. Arra, hogy injekciót kapott
vagy orvosát egyáltalán látta volna, nem emlékszik. Álmában
otthon volt, szülei és testvérei között és nagyon jól érezte ma
gát. Amikor sikoltozni kezdett, akkor ébredt fel és hirtelen nem
tudta, hol van. Csak amikor a szekrényét megpillantotta, akkor
jutott eszébe, hogy a klinikán tartózkodik. Arra emlékszik, hogy
zöldbab főzeléket evett, de ezt zöld spárgának látta. Felébredése
után világos alapon csillagokat látott kb. 30 cmnyire a szeme előtt.
Ezek a fitlérnyi és ennél kisebb csillagok mozogtak a szeme előtt.
A mellette lévő ápolónőket megismerte és nem látta megvál
tozva őket. Kérdésekre készséggel válaszol. I. 11—13-ig 3 X 20
E. ins. Gátoltság csökken. Szívesebben beszélget. Étvágya jó.
I. 11. 3 X 10 E. ins. Jókedvű. Sétálni volt. Hosszasabban elbe
szélget. Elmondja, hogy úgy érezte az első napokban, hogy
állandóan aludt, csak akkor ébredt fel, ha enni adtak neki.
Hossz hatással volt rá, hogy betegtársa állandóan beszélt. I. 13. 3 X 10
E. ins. Amióta nem egyedül van elhelyezve a szobájában, ismét
szóllanabb, gátoltabb. Lehangolt, mindennel szemben negativisztikus. Nővéréi ismét rnegváltozottnak látja. Megváltozott a hely.
I. 19—^l-ig 3 X 20 E. ins. I. 22. 3 X 30 E. ins. Erős izzadás,
nagyfokú ingerültség. Orvosára rákiabál, ápolónőjét meg is üti.
Később étkezés után megnyugszik és nevetve mondja: „Minek
adnak nekem injekciót, az váltja ki belőlem, hogy verekednem kell.* 1.
23. 3 X 35 E. ins. Élénkebb. Hosszasabban elbeszélget Elmondja,
hogy ins. inj. után álmos, de nem akar elaludni. Ilyenkor anynyira érzékeny, bogi/ha csak ránéznek, úgy érzi, meg tudná fojtani bár
melyiket. Később mindent megbán és legszívesebben bocsánatot
kérne, ha alkalom adódna rá, de itt senki sem beszél a múlt
ról. I. 24. 3 X 40 E. ins. I. 25. 3 X 45 E. ins. I. 26. 3 X 50 E. ins.
Erős izzadás. Gátolt. Nem beszél. Ha szólnak hozzá, ingerlékeny lesz.
Etetés közben nehezen tud nyelni. Grimaszol. Merev tekintettel
néz maga elé. Kérdésekre fejbólintással felel. Étkezés után nyug
talan lesz, kiabál. I. 27. 3 X 35 E. ins.+ 0001 pilocarpin. Erős
izzadás. Éjjel 3/412-kor az éjjeles ápolónő a beteg stertorosusra
emlékeztető légzésére lesz figyelmes és mikor fel akarta ébresz
teni, kérdésekre nem válaszol. Csukott szemmel, mereven, moz
dulatlanul feküdt. Karjai görcsösen behajlítva, lábai feszesen
kinyújtva voltak. A beteg erősen izzad, vizeletét maga alá bo
csátotta. 30 cm3 dextrose beadása után szemét kinyitva rémülten
egy pontra nézett, hangosan sikoltozott és ijedten kérdezte : „Hol va
gyok, Úristen? Ki fekszik itt mellettem? Bözse nővér ne hagyja,
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hogy kínozzanak.“ 50 cm3 dextrose beadása után eszik. Környe
zetét felismeri. Fázásról panaszkodik. Nem ludja megmondani, hogy
mitől, de nagyon fél. Lassanként megnyugszik, de állandóan fé
lénken tekintget körül. Kéri, hogy oltsuk ki a lámpát, mert sze
mét bántja a világosság, de egy percre se hagyjak el. 50 perccel a
rosszullét kezdete után, légzése rendben, pulzusa középfeszes,
percenként 72. A beteg kérdésekre csak többszöri felszólítás
után válaszol. Nem érzi magát fáradtnak. Aludni akar. I. 28.
Erős tagfájdalmakról panaszkodik. Fáradt, aluszékony. Kérdésekre
alig felel, rendszerint ingerült hangon. Az állítja, hogy világosan
hallotta, hogy ót keresik, látogatója érkezett és nem engedik
meg a látogatást. A shockra vonatkozólag minden felvilágosítást
ingerült hangon megtagad. Később elmondja, hogy álomtalanul
aludt és amikor felriadt és maga körül látta az orvost és ápoló
nőt, nagyon megijedt. Mindenkinek megismerte az arcát, sem
mit sem látott megváltozva, de nem tudja, hogy mi történik vele,
ezért ijedt meg. I. 29—11. 1-ig 3 X 20 E. ins. Élénkebb. Kör
nyezetével szívesen elbeszélget. Nővérétől a családja felől
érdeklődik. Arról számol be, hogy bejövetelekor másnak
látta a főkaput, a telepet, mint most, „szebb volt minden“.
Nővérét már nem látja megváltozódnak. Egy ízben el
mondja. hogy mikor idejött, igen sok embert, köztük sok sza
kállas zsidót látott. „Nem tudom, valóban láttam-e vagy csak a
lelki szemeimmel.“ I. 3. Betegsége kezdete felől érdeklődve,
elmondja, hogy betegsége kezdetén napokig fennjárt, majd több
ször úgy érezte, hogy elaludt, er re az időre semmit sem emlék
szik. Hasonlóképen a Klinikán tartózkodása idejére sem emlékszik
pontosan, sokszor úgy érezte, hogy alszik. Bejövetele utáni
napokban a társalgóban igen sok szakállas zsidót látott, akik
jöttek-mentek. Az egyik az ablaknál ült és megkérdezte: „Ez
lesz Lzhorod primadonnája ?“ Sok emberi látott szobájában az első
ins.-shock idején is, akik élénk sárga ruhába öltözve jártak-keltek. Úgy
érezte, hogy ezek a lábfejtől kezdve szorítják a testét mind feljebb
egészen a nyakáig és ezért sikoltozott olyan rémülten. Orvosát is megváltozotlnak látta. Hol alacsonyabbnak, hol magasabbnak, hol soványabbnak, hol
kövérebbnek. Nővére arcát nem látta különösebben megváltozódnak,
csak azt észlelte, hogy rosszabb színben van, mint azelőtt. Jelen
leg azonban ezeket nem látja, sem a sok sürgő-forgó embert, sem
a megváltozott arcokat. Kéri, hogy minél előbb engedjék haza.
Étvágya jó, keveset foglalkozik. JI. 6. Hozzátartozói javultan
hazaszállítják. Ili. 14. Hazamenetele óta közérzete jó. Nyugod
tan, rendezetten viselkedik. Téveseszmékről, érzékcsalódásokról
nem tesz említést. Kissé ingerlékenyebb. Otthon a házi munkák
ban készséggel segédkezik. Hangulata általában jó. Bizonyos
ételekkel szemben (pl. húsneműek) averzióval viselkedik, eze
ket nem szívesen fogyasztja el, egyébként alvása, étvágya kielégítő.
ll.-ik esetünkben F. K. M.-nél az ins.-praehypoglykaemiás
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állapotban: enioplikus jelenségek: tüzes, sárga karikáknak látása
jelentkezik, — hypacusissal egyidejűleg ; ugyanakkor megalopsia : az
ápolónőt nagyobbnak, kövérebbnek látja ; fájdalmas ingerekre
hypalgesia van jelen. Dextroseval magához térítve a comából, a
hiányos ráeszmélés idején átmenetileg személyfélreismerés; a
színek neveit nehezen találja. (Otocaloriás vizsgálatok eredményét
1. alább).
A 12.-ik esetben VV. J. schizophreniában szenvedő beteg
nél kóros énvonatkozásokkal, elsődleges téveseszme-élményekkel jellemzett a kép. Nagyobb ins.-dózisoknak hatására a fentleirt
súlyos pszichomoioros nyugtalanság mutatkozik, amelynek megélési módja
és „érthető“ feldolgozása, besorozása az „összélrnény“-be, tartalommal
való ellátása, éppúgy esetenként változatokat enged meg, mint a schizo
phren betegeknek motorizmusai általában. \V. I. nyilatkozataiban halálfélelem, majd a „szuggeszciós nővér“ beavatkozása, „szexuális
érzések“ szerepelnek, mint olyan tartalmak, amelyek a pszichoinotoros befolyásoknak másodlagosan kifejező, elhárító reaktiv
jelleget adnak. A keveredés a schizophren élményekkel, továbbá
a lelki helyzetre való visszahatás a képet érdekessé, de egyút
tal bonyolultabbá teszi. (L. részletes kórlefolyás).
Az ins.-nak kisérlelképen actoprotinnal (ö°/o vegytiszta caseinoldat)
együtt „kevert“ fecskendős eljárással való bevitele az ins.-hatás beállá
sát késlelteti. Calcium-bevitel az ins. exophthalmust éppúgy, mint a
Slellwag-féle tünetet csökkenti, a vasomotióra és az öntudatlanságra
való hatáson kívül (I. fent). A beszéd-orgánum izmainak insparesise miatt a beszéd anatihriássá vált; a külső szemizmok bénulása,
a légzési arhythmia, fázás, lehűlés, „fagyasztás“ érzése, bradycardia,
majd aphonia, fokozott salivatio, nagyfokú általános gyengeség, átmeneti
izomrigidilás, dysphoria egészítik ki az ins.-mérgezés képét. XX. I.nél az egyik coma után a bőrön a helyérzés izolált csökkenést
mutatott és ezzel kapcsolatban a gnoslikus teljesítményt a börszenszibililás területén lefokozott volt ; a bőrre rajzolt geometriai ábrákat nem
ismerte fel; ugyancsak sajátszerű zavarokat árult el a test sztatikája
részéről, — „mintha vasúton ülnék“, jelentette ki, — emlékeztetve
B. F. betegünkre, aki az ins. coma után ágyát emelkedőnek és
süllyedőnek élte át. VV. I.-nél enioplikus jelenségek is felléptek.
A szembehúnyás után „pettyeket“ látott. Egyik beteg sem tett
arról említést, mintha az entoptikus csalódások mozgásban
(pl. centrál felé haladó mozgásban) volnának. A nem zárt téveseszme-rendszer a lefolyás tartama alatt csak kevéssé változott
13.-ik esetünkben Dr. P. K.-nénál a térbeli kiterjedés válto
zott meg a makropsia értelmében (emlékeztetve a Serko-féle leírá
sokra a tér kiterjedéséről a mescalin-bódulatban). A kórtermet
négyszer olyan hosszúnak látta betegünk. A kórteremben lévő személyek
ezzel szemben a térbeli távolságok növekedésével kisebbek lettek, mert a
nagysági benyomást a beteg a távolsággal hozza relációba. Tulajdonképen csak a terem egyik dimenziója terjedt ki, mintegy a dysmegalopsia értelmében. Hogy a nagysági elktilönböződés nemcsak egy-
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szerűen a retinái is izgatási terület kiterjedésével függ össze,
hanem elsősorban központi mechanizmusokhoz van kötve, azt
már Poppelreuter kiemelte, aki a „Lokalzeichen“ jelentőségét is
joggal kétségbevonta. A fényerősségváltozás szerepe — amely
a távozás benyomását (tapasztalat!) keltheti, — kizárható volt.
Utóbbi betegünknél a v. Weizsäcker-féle paradoxiára emlékeztető módon
a nővéi' alakja a függőleges síktól sző)eltérést mulatott, „mintha oldalra
dőlt volna el*. Ugyanekkor a nővér a fekvő beteg előtt állott
néhány lépéssel. Az. egyik betegtársát dr. P. K.-né képszerűnek
látta, tehát, hasonlóképen már tárgyalt eseteinkhez, a mélységi
élmény is megváltozott, illetve hiányzott. Hasonlókép a személyek moz
gása „különös1*-nek tetszett. Más szerzők közléseiből ismeretes,
hogy a mescalin-mérgezésnél a tér-, a mélység-szemlélet zavart
lehet. A szoba falai közeledni látszanak ; a tárgyak változtatják nagy
ságukat ; elhajolnak változó szögben, reális helyzetükből ; a mozgások
ritmusosan megújulók, vagy lassan folyók, vagy lökésszerűek voltak.
Arról is vannak adataink, hogy egyik tárgynak mozgása más
nyugvó szemléleti tartalomra vitetett át.
14-ik esetünkben K. M.-nél a megfigyelés és katamnesis
szerint az indulatélelnek hebephreniára jellemző anomáliái mel
lett később negativizmus, absztinencia, mulizmus, tárgynélküli
félelmi állapotok: hallucináloros dysmegalopsia jellemezték a kór
képet. Az ins.-kezelés hatása alatt egyrészt a deliránsoknak és
a mescalin-mérgezetteknek élményeire emlékeztető módon, a
reális tárgyakra nézve, ingadozó makro-mikropsia volt megfigyel
hető, másrészt az érzékcsalódások az „Aklionshatluzinalion“ (Berze)
színezetét nyerték és kvalitáseltolódás is jelentkezett ; pl. a hallucinált
alakok időnkint sárga elszíneződésben mutatkoztak (később ingadozó
realitásérték). Az érzékcsalódások nyugtalansága és a beteg
pszichomotoros magatartása között összefüggést nem észlelhet
tünk. A tárgyak kiterjedésének szemlélelzavara (személyek kövérebb-soványabb, kisebb-nagyobb testformája) együttjárt a környező személyek
fiziognómiás vonásainak megváltozásával. Az utóbbi jelenségek kapcsán
a tárgyaknak a látási centrumtól való szögeltérése vagy a betegtől való
távolsága között viszonosságot nem tudtunk megállapítani.
Az enloptikus csalódásokat (világos alapon csillagok) a beteg
az objektiv látótérbe vetíti ki. Azok a mescalin-mérgezésnek
némely esetében ismertetett élénkséget és tömegességet K. M.nél sem érik el. Itt jegyzem meg, hogy sem az utóbbi, sem
pedig más betegünknél látótér-kiesések nem voltak észlelhetők.
A lelki „hipotónia“ és az „aktivitásháztartás“-nak elsődle
ges schizophren zavara mellett kétségtelen, hogy a realitásbeli
adottságok hordozóinak : a tér-, nagyság-, alakszemléleteknek
az ins.-shockra visszavezethető kóros átalakulása a valóságérzéket bénítja
(„perte de la fonction du réel“) és a deperszonalizációnak megje
lenési formáját segítik elő. Néha az „én-bénulás“ („lch-störung“)
jut előtérbe. A „szőke doktor*-t dualiter, vagy multiplikálva látta
helyzetváltozásban, de mozgásbenyomás nélkül. Nagyobb ius.-ada-
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gokra az érzékietek intenzitásbeli változásai: túlérzékenység han
gokra és fénybehatásokra és algoparaeslhesiák organsensaliók, opressiók
jelentkeznek. Ezen esetben is az álomképszerű látomások a reális
töredékbenyomásokkal nem ritkán inlegt álódnak. Említésremélló a beszédnegativizrnusnak átmeneti javulása az ins.-shock hatása alatt közvetlenül.
(Más esetekben gyakran az absztinenciának áttörését már kisebb
ins.-adagoknál is megfigyelhettük; 1. fent.)
Megegyszer kiemelni kívánom, bogy betegeinknél az ese
tek nagyobi) részében az ins.-shock által előidézett szemléleti ano
máliáikra a saját-defektusnak ismerete, teljes dimenzióban való átlátása
és korrekt formnlázása volt jelen. Erről a körülményről meggyő
ződést szereztünk a közvetlen „talált“-nak, a fenomenológiai
adót (Ságoknak gondos és világos leírása kapcsán (a beteg által).
Élményeiket közbevetett kérdéseinkre elfogultság nélküli tárgyi
lagossággal, a zavarok eltűnése után pedig nyomban, azokat
diszlaticiálva — vetik össze a normális szemléletnek indendáll anyagá
val és tárgyaival. Ismeretes már Anion óta, (I. továbbá Redlich—
Bonvicini), az agy velőstruktúrák szervi bántalmazottságának ese
teiben, főleg agnóziáknál, szenszórikus afáziákuál etc. — a „Nicht—
Wahrnehmung eigener Defekte“. Ezen magatartási módnak a
lélektani elfojtást törekvés mellett a gócilag feltételezett élettani
mechanizmus adhat magyarázatot (L. Schilder). K. Goldstein—A.
Gelb által közölt fejlődésnek esetében az optikai felismerés leg
súlyosabb zavarának és a mozgáslátás hiányának észrevevése
eleinte teljesen hiányzott, majd a defektus kifáradási jelenség
ként érlelmeztetett. "À normális reakciós móddal szemben való
különbségekre időnként a beteget reávezetve, a belátás csak
absztrakt módon („rein gedanklich“) sikerült.
Betegeinknél ritkább eset, hogy a beteg az ins.-shockra
előállott „saját-defektusát“ nem veszi észre, sőt éppen a mescalin-bódulathoz hasonló módon inkább önmegfigyelési kényszer
jelentkezik a tudat világosságának emelkedése rendjén, sőt még a súlyo
san autiszlikus negaliviszlikus, elzárt betegek is kóros szemléleti élménye
ikre nézve közlési kényszert mutatnak. (Pl. egyik negativisztikus be
teg folytonosan környezetének élénk taglejtésekkel beszéli el a
„különös“ élményeit). Eseteinkben érdekes kiemelni az időnkénti sajátszerű tanácstalanságot a tudatderengétnek átmeneti időszakaiban akkor,
ha a szemléletnek lokalizáltabb zavarai forognak fenn.
Vannak adatok arra, hogy a kísérleti insulinbevitel a pete
érési folyamatokat késlelteti (I. E. Vogl, R. Courier, Migliavacca,
etc.). 12 nőbetegnél tettük gondos megfigyelés tárgyává ezen
kísérleti adatok miatt a menses viselkedését úgy tartamra, mint
a megjelenés idejére, típusára, a kísérőtünetekre és mennyisé
gére. Ezek közül egyik betegnél azt találtuk, hogy az azelőtt
•4 hónapon át megfigyelt, elég szabályos periódusokban mutat
kozó vérzés két heti késedelmet szenvedett a 17 napon át folyta
tott insulin-shock-kúra után. (Az insulin-kúraközvetlenülazegyik
menstruáció befejezéséhez csatlakozott). Két esetben az insulin-
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shockok idejéu lépett fel szabályszerű időpontban a vérzés
Két esetben pedig 5, illetve 6 nappal megelőzte a négy hetes
jelentkezési típus időpontját. A többi eseteknél említésre méltó
nem fordult elő. Itt említjük meg, hogy az insulin nagy dózi
soknak acetyl-cholinnal (tonocholiu) való kombinációja sem a
vérnyomásban, sem a pulzusszámban lényeges változásokkal
nem járt. Hasonlóképen nem tudtunk megfigyelni enyhe vasomotoros hatáson kívül jelentősebb változást caleiumnak intra
vénás bevitelére, (I. fent) — a hypoglykaemiás állapot tetőfokán.
INem változtatta meg a praehypoglykaemiás shocknak sem lelki,
sem testi jelenségeit a hypophysis hátsó lebenyének hor
monja sem.
A debreceni élet- és kórtani intézetben (igazgató : dr.
Went István egyetemi tanár) kérésünkre számos esetben az iusulin-shock-kezelések alatt vércukor, továbbá vérserum-calcium-meghatározásokat végezlek. Ezen vizsgálatokért e helyen
mondok Went prof. úrnak köszönetét. Clough, McCormick, Háti és
mások megfigyelhették, hogy a kísérleti állatoknál a görcsök
előállása a vércukor-tükörnek jelentős süllyedésével szokott
együttjárni, amely többnyire a görcsök idején 00-45°/o-nál ala
csonyabb értéket mutat; ezen utóbbi értéknek 70—93u/o_a a
vérnek szólőcukortartamára, a többi % pedig más redukáló
anyagokra vonatkozik, bár olyan vizsgálati eredmények is isme
retesek, amelyek szerint a görcsök akkor jelentkeznek, amikor
a vér mái- szőlőcukrot nem tartalmaz. F. Tischler (1927) nézete
nem talált elismerésre, aki az insulin-shocknál észlelhető) gör
csöket methylglycoxal által létrejött mérgezésnek tulajdonította.
Mint ismeretes, epilepsziánál a savbázis-egyensúlyban beálló elto
lódás az alkalotikus irány felé a szövetnedvekben, meg kom
penzált fokon is, az oxyhaemoglobin disszociációs képességét
lefokozza és paradox anoxémiával fenyeget (Haldane). A klini
kánkon Gegelm (1921, 1923) Talbot Metkalfe után bevezetett és
széles körben alkalmazott ketogen diétának hasznát, főleg a
gyermekkori epilepszia eseteiben láttuk fennforogni. W. G. Lennox
és St. Cobb (1928) a sejtek bő oxigénellátásában a görcsgátló
tényezők legfontosabbikát látják. A vércukor-tükör alászállása
azért is fontossággal bír, mert az idegsejtre nézve /. /. li. Macleod értelmében az eléghető anyag hiányát és így az oxidációs
folyamatok lefokozódását jelenti. Legyen szabad azért csak az
utóbbi kísérletekkel kapcsolatos vércukor-meghatározásokra
utalnom.
M. Gy. (schizophrenia) 1933. 3 X (50 E. insulin után vér
cukor (J'ObO, ugyanezen adag után másnap nagyfokú lelki izga
tottság jelentkezik, könnyebb verejtékezéssel, majd szorongások
után heves konvulzió. 193-4. IV. 27.-én megkezdett ins.-kúra
első napján 2 X 40 E. ins. (d. e. 9 órakor és 9’30-kor) után
vércukor: 0‘0-4i°/o- Sem szomatikus, sem lelki shock-hatás nem
mutatkozott.
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G. L. 20 éves (schizophrenia) 1034. IV. 23.-án ins.-shock
előtt í 10 E. beadása után: 0‘066°/o coma alatt 330 E. ins. után:
0-034%, (a vérserumcalcium ugyanekkor 10'66 mgro/0).
Dr. F. B. 30 éves (schizophrenia) 1034. IV. 23. vérserumcukor ins.-shock előtt 120 E. ins után 0'0440/°, vérseruin calcium:
9‘45 nigro/o. Vér-serum-cukor ins.-shock alatt, 210 E. ins. beadása
után 0'020°/o. Vérserum-calcium : 10‘66 mgro/0.
T. B. 20 éves theológus (schizophrenia). Ins.-kúra kezdete
1034. IV. 12,-én. IV. 13.-án d. u. 5'10-kor vércukor mély coma
idején 0'057°/o, vérserum-calcium 11 mgro/0. (A beteg d. e.
12'25-kor 200 cm3 5°/o dextrose oldatot, kap intrav. Ezenkívül
a d. e. folyamán 3 ízben 10%-os calciumoldatot á 10 cm3 ív.
W. J. 24 é. hajadon (schizophrenia) 1934. I. 23.—III. 5-ig
részesül ins.-kezelésben, majd III. 27-től IV. 23-ig ismételt ins.shock-kezelésben. IV. 11-én vércukor 0'057%, vérserum-calcium
11 mgr°/o. (Aznap ins.-adagolás még nem volt. IV. 10-én 3 X 70
E. ins.). IV. 11-én 265 E. ins. után vércukor praehypogiykaemiás állapotban: 0'G43°/o, vércalcium : 14’5 mgr11/;,. Kifejezett
bradycardia. A magas calcium-érték ez esetben, a 30 perccel
azelőtt adagolt iv. 10%-os calcium chroratum 10 cm3 vezethető
vissza, amely után feltűnő bradieardia jelentkezik, a pulzusszám
62-től 52-re és és 48-ra süllyed, közvetlenül az inj. után (!).
IV. 16.-án 130 E. ins. után comatosus állapotban vérserum-cukor
0031° o, vérserum-calcium 10'72 mgr%.
összefoglalva a fenti adatokai, a legalacsonyabb értéket
az ins.-shock alatt 210 E. beadása után: 0'029%-nak találtuk.
Mély ins. coma még előrement dextrose bevitele után: 0‘037%
vércukor érték mellett is megállapítható volt. Kivétel nélkül
azt találtuk, hogy azon esetekben, amelyekben sikerült közvet
lenül a coma előtt és után a vércukor-értékeket meghatározni,
az minden esetben süllyedő tendenciát mutatott. A differencia:
002—0'03°/o-ot tett ki. A calcium-értékek a normális vérserumcalciumtól (10—12 mgro/0) csak egy esetben mutattak jól indo
kolható eltérést. Sem a comával, sem az ins.-görcsökkel kap
csolatban állandóbbnak nevezhető eltérés nem mutatkozott. Egy
esetben (F. B.) calciumadágolás nélkül a vérserum-calcium 1'21
mgr°/o-kal növekedett az ins.-shock alatt, amely 210 E. ins.
után lépett fel. Ez az emelkedése a vércalciumértékének II.
Staub, Sugimoto, C. F. I. Bär, etc. munkáiból is ismeretes és a vér
fosfát-tarlalmának emelkedésével látszik lépést tartani.
Az ins.-shock jelenségeinek coupirozásánál elméletileg a
dextrose, mannose, amylum, glycogen, glycerin, dihydroxyaceton, huninál és más hipnotikumok, calcium-só, hipertóniás olda
tok, hypophysis hátsó-lebeny készítmények és adrenalin jöhet
nek számba. Ezek közül betegeinknél elsősorban dextrose és
adrenalint alkalmaztunk még a legsúlyosabb shock-eseteknél is
sikerrel. Az adrenalin-hatást csak az egyidejű intravénás szőlőcukoroldatokkal találtuk kiadósnak. Az adrenalin-hatás érthető

60

Benedek László

azon antagonizmusból, amely a két neurohormonális működési
gyűrű : egyfelől a vagus-szigetkészülék-insulin, másfelől a szimpa
tikus-mellék vesevelőállomány-adrenalin között fennforog. (Tud
valevő azonban : pl. a vérnyomás és némely más életjelenségre
nézve az adrenalin és ins. között nincs ellentét). A szívgyenge
ség tünetei ellen az insulin-shock alatt, főleg a coffein-készítményeket ajánljuk, annyival is inkább, mert ez utóbbiak maguk
is a vércukor-tükör emelését segítik elő.
Ezidőszerint még folyamatban vannak insulinnak protein
anyagokkal való keverésével, nemkülönben intradermo-adagolásával az eszközölt gyógykísérletek, amelyek azt veszik célba,
hogy az alarmáló tünetek hevességét a szükséghez képest tom
pítsuk. Proteinnel, „kevert“ fecskendőben adagolva az ins.-t, a hatás
késlekedett.
Gyakori észlelet betegeinknél az ins.-shock kifejlődése
előtt közvetlenül jelentkező heves szorongás, amely Mackódnak és
Sordellinek állatkísérleteiből is ismeretes és az ins.-görcsöket meg
előzni szokta. Itt kívánom megjegyezni, hogy a hypophysis
hátsólebeny hormonjával embergyógykísérleteinkben a szokott
praehypoglykaemiás és ins.-coma kepén változásokat előidézni
nem sikerült. A kísérletek még folyamatban vannak. A hátsó
lebeny incretumainak a szénhidrát-anyagcserére való hatása,
továbbá egyfelől az ins., másfelől az adrenalinnal szemben fenn
álló nehezen értelmezhető ellenlábasság amúgy sem engedhet
nék meg, hogy az idevonatkozó eredményekből messzemenő
következtetéseket vonhassunk. A kifejezett görcsökre ajánlatos
hipnotikumokkal, antispasmodikumokkal hatni. A praehypogly
kaemiás állapotokban megjelenő szorongások és dysphoriás
érzések sevenallal, somnifenuel coupirozandók.
Tapasztalataink szerint az előkészítő első fázisnak időtar
tama kevesebb befolyással van a shocknak kialakulására. Ezért
igyekeztünk azt megrövidíteni és az egyes dózisok nagyságát már
korán emelni. Kutyakísérletek (Aubertin— Mölleret 193Í2.) is azt iga
zolják, hogy nitrogen-egyensűlyban lévő állatoknál rezisztenciafokozóoás lépett fel. Ezenkívül az in s -kezelések amúgy is igen
költséges gyógykezelési módok közé tartoznak.
Valószínű N. Kleitmann és II. Magnus kísérleteiből, miszerint
az ins.-görcsök a medulla oblongata es a ponsban állnak elő,
mert a kisagy labirint és agykéreg eltávolítása azoknak meg
jelenését nem akadályozta meg. Bár M. Sakcl más kísérletekre
hivatkozott (1. fent), mégis megemlítendőnek tartom, M. A. Schereschewsky és munkatársai (I& 9) állatkísérleteit, amelyekben
utóbbi szerzők a belső parenchymás szervek részéről zavaros
duzzadást és vérbőséget, az agyvelőben pedig érkörüli vérzé
seket és vizenyőt állapíthattak meg, — az ins.-görcsökben elhalt
kutyáknál.
Itt kell megjegyeznem, hogy a calciumnak intravénás in
jekciója nemcsak a bőredények beidegzését befolyásolta (I.
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fent), hanem néhány esetben a comát felületessé tette vagy tel
jesen megszüntette, azonban ez a hatása rövid ideig tartott és
a betegek ismét mély öntudatlanságba estek. Egyébként érde
kes volt megfigyelni, hogy a verejték-mirigyelválasztás a calciumbefecskendezések titán már cca 10 perc múlva nagyfokban csökkent,
azonban ezt a gátat megújuló periódusokban áttörte az ins.-hatás és a
verejtékelválasztás szakaszosan meg-megindult (szívós verejtékkel).
Gondos hómérőzések azt mutatták, hogy az ins.-comát
praemonitorosan hőmérséksülyedét előzte meg, amely a coma bekö
vetkezése előtt fél órával megindult. Többnyire a coma alatt
érte el legnagyobb fokát; a legmélyebb sülyedés 34° C volt
eseteinkben. Görcsök esetén a shock alatt is észleltünk 37't>°—
37'8U C fokig menő hőemelkedéseket.
Mint érdekes, az ins.-comát kísérő egyéb testi tüneteket
kívánjuk megemlíteni a spontán nystagmust a coma alatt, va
lamint strabismust, amelynek formái között a strabismus conver
gens mutatkozott leggyakrabban. Egyik esetünkben egy gyermekkori stra
bismus convergens, amelyről a hozzátartozók említést lettek, — az ins.coma alatt és azt megelőzőleg kiújult. Az eszméletnél lévő betegeket
kettős képekre vizsgálva, a vizsgálatok eredménytelennek bizonyultak,
miután, ha volt is heterofóriás egyensúlyzavar, az a fixálásnál eltűnt
és a fúziós tendenciát nem zavarta.
Egyébként feltűnő volt: perifér ingerek még a tudatzavar bekö
vetkezése előtt is kevéssé vonták magukra a tekintetet, vagyis a tekintet
mozgásának mehanizmusa korlátoltabbnak látszott. Ez a jelenség a cent
rális látórendszer egyik dekompoziciós terméke is lehel. Egyébként a
foxáció bizonytalansága szintén a centrális szerkezeteknek leépülésével
tarthat fenn összefüggést. Ismeretes, hogy a mozgó tárgy elvesz
tése tekintetében R. Raehlmann a vakon születetteket az 5 hetes
gyermek magatartásához hasonlítja.
Egyik nőbetegünknél az ins.-shoek hatására az optikai
benyomásokkal szemben való elhárító tartózkodás rendkívüli fokot
ért el, amely azonban a Pötzl-féle esettel ellentétben, nem az
optikai figyelem hiányán alapszik, hanem az ingerküszöb süllyedé
sével tartott lépést. Mindezeknek a jelenségeknek kihatása a térszemléletre nem volt általunk kimutatható.
Mint további szómatikus tüneteket kell kiemelnünk az
insulin-shock kifejlődése idején jelentkezett bulbaris beszédzavart,
kifejezett anartliriát, továbbá a deglutitio zavarát, úgy hogy a be
tegek a hiperszaliváció mellett bőven produkált nyálat lenyelni
nem tudták, sőt a nyelvnek és ajakizomzalnak paresise is olyan fokot
ért el, hogy a nyálat gyakran ki sem tudták köpni (glosso-,
labioplegia). Általában az egész harántcsíkolt izomzat a hypoglykaemiás állapotban az insulin-görcsökön kívül, csökkent tónust
és csökkent igénybevehetőséget mutatott. A betegek nagyfokú
és általános izomgyengeségről panaszkodtak és objektive is az
izomtónus általában szembetűnően lefokozott volt.
A bemutatott filmünk (I. 7. ábr.) jól szemlélteti a szemünk
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elölt keletkező exophthalmust, a Besedowra jellemző protrusi ójával a
szemgolyónak, az antik sorstragédiák „tragikus tekintetűével, az
utóbbinak másodpercről-másodpercre való fokozódásával, a pillacsapás
megnehezülésével és ritkulásával, az intermiltáló strubismussal. Származástanilag a „sympathicus-hypertonia“ által fokozott orbitalis
és tarsalis tonus és talán a retrobulbaris nyirokáranilásnak
zavarai is számbajöhetnek. Más organovegetativ zavarok: (hyperhydrosis, fokozott salivatio etc.) arra vallanak, hogy az A. C.
Guilleaume értelmében vett „/a neurotonie intriguée*-nek kríziseivel
állunk szemben — az együttérző rendszer 'praedominanciájával. A kí
sérletek célja és a cardiovasalis rendszerre való fokozott tekin
tet nem engedték meg, hogy az ins.-shoek alatt rendszeres
farmakologiai, dinamikai vizsgálatokat végezzünk.
Az a körülmény, bogy Olmsted, A. C. Taylor és más szer
zők állatkísérleti megállapításai szerint az ins.-görcsök létrejöveteléhez csak az agytörzs épsége szükséges, — arra enged
következtetni, hogy úgy az ins.-mérgezéssel kapcsolatos ocularis
tünetek, mint a sympathicus-rendszer hyperexcitahilitásának
jelenségei is az agytörzs közti-agy, illetve a hypothalamus szürke
tömegeiben bírják agyfiziológiai szubsztrátumukat. Ismeretes,
hogy a Karpus—hreidl-ié\e kísérletekben a subthalamicus táj
izgatásával bulbus-protrusiot, szemrés- és pupilladilatatiot és
hypohydrosist, fokozott nyál- és könnyelválasztást sikerült elő
idézni.
Az ins.-shock alatt a sztatikus szerv magatartása elsősorban olyan
volt, mint mély narkózisban végzett otokalóriás vizsgálatokban,
t. i. a hideg (18° C) víznek a külső hallójárat befecskendezésére
a szemgoluóknak asszociált kitérése („déviation conjugée“) lép fel,
ami a labirinttól — adekvát ingerlésre — a vesztibuláris mag
vakon át a szemizommagvak felé baladó reflexizgalom által van
feltételezve. Azonban a bulbusok tekintetvonalának reflektoros helyre
állítása, a kísérleti szemlekerezgés gyors összetevője, — amely Magnus
és iskolája szerint valószínűleg centrális eredetű, — nem követ
kezik be, úgy hogy csak az oscillációuak ú. n. lassú fázisa, — (a
főleg a laterális ívjáratban létesülő ampullófugális lymphokinesisnek megfelelően), — észlelhető kényszerszerű szemállás alak
jában, — amint azt filmjeink tanulságosan mutatják be. A vestibuláris magvak, fasc., long., post, és szemizommagvak össze
köttetései képezik a hosszú komponens kiváltására vezető izga
lom útját. A kinyújtott felső végtagoknak laterálizációja az izga
tás irányában, a dőlési tendenciával, szintén jól volt megfigyelhető.
Ezen vizsgálatok tehát a tér-koordináta-rendszerként szereplő
labirint működését normálisnak mutatja be — az esetek nagyobb
részénél.
Mint kivételes, paradox otocaloriás reakció jelentkezett dr.
F. B. (schizophrenia) betegünknél a hidegvízzel való hallójárat
kifecskendezésre ellenkező oldali tekintetdeviáció és ugyancsak az izga
tással ellenkező oldalt a való intenzív dőlés, a fejnek jobbrafordítása mel-
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leli, — mély tudatzavar alatt; \ filmfelvétel (3. és 4. ábra). Az
öntudatnak egyidejű mély zavara lehetetlenné tette, hogy ezt
a kivételes paradox-reakciót, illetve ennek kihatását a tér-,
alak-, mozgásszemléletre vizsgálat tárgyává tegyük, Hasonlóképen paradoxnak kell mondanunk egy másik jól megfigyelt
esetben: K. S.-né (amentia, lactatiós psychosis) nőbetegünknél
a jobb fül hidegvízzel való kifecskendezésére előállott hátra
dőlést (I. esetleírásaink).
Egy esetben észleltük, hogy — az ins.-kezeléstől függet
lenül bilaterálisán normál labirint-ténus mellett, később 300 È. ins.
után mély romában, két labinnlnek otocalóriás vizsgálata egymástól
kifejezetten eltérő reakciót adott eredményül. Míg ugyanis a b. fül
nek 300 cm3 18° C hidegvízzel való kifecskendezése után másfél
perc múlva nystagmus és balra dőlés jelentkezett, addig a j. o.
hallójáratnak 150 cm3 hidegvízzel való kifecskendezése után je
lentkezett csak dőlés nélkül, illetve alig jelzett dőléssel nystag
mus (I. G. L. beteg leírását). Egy másik esetben (Dr. F. B.)
betegnél mindkét labirint-reakció annyira lefokozott volt 330
ins. É. után bekövetkezett mély comában, miszerint még 600
cm3 15° C hidegvízzel való kifecskendezés sem idézett elő otocaloriás reakciót. Dőlés sem jelentkezett (bilat. vizsgálva).
A Kobrak-féle „Minimalreiz“-eljárás megtanított arra, hogy
már (sőt 3 —4 cm3) 27° C vízzel való kifecskendezés otocalóriás
reakciót hozhat létre. A kalórizáláshoz 150—200 cm® 27° C
vizet szoktunk használni. Ezen felüli mennyiséget már csökkent
érzékenységű labirintnál kell csak alkalmaznunk. Megállapítható
ezért, miszerint F. B.-nél a labirintérzékenység tetemes lefokozódásl
mulat. Ez utóbbinak sem lehetett szerepe a szemléletek kóros
változásaiban, miután mély romáról volt szó. A sztatikus szerv
kísérleti vizsgálataival kapcsolatban feltűnőbb változásokat a
pupilla tágságában nem észlelhettünk. Kifejezett coma alatt a
pupillák majdnem mindig erősen tágaknak mutatkoztak.
A paradox labirint-reakciók éppúgy, mint a dőlésnek
paradox jellege valószínűleg az agytörzsi struktúráknak az ins.shockkal kapcsolatos lateralizációjára vezethetők vissza. A para
dox otocaloriás reakciónál talán arra gondolhatnánk, miszerint a
centripetális utak egyrésze átjárhatatlanná válik és palaeocerebelláris sza
bályozás a liontralalerális hemisférium felé tévedt recepcióknak befolyása
révén — tehát hibás állítással — létesült. Itt speciálisan arra kell
gondolnunk, hogy a Deitero, illetve vestibulocerebelláris pályák
átjárhatatlanságával a tractus olivo-cerebellaris a conlralateralis cor
pus restiformen át vezeti az izgalmakat. Tudatában vagyunk annak,
hogy ez a magyarázat magán viseli az ad hoc („Verlegenheits“-)
jelleget. Ugyanis a perifer receptorszervnek bántalmazottsága
sem zárható ki. Ismerünk paradox labirintreakciókat Il-od és
IJ-odlagos syfilises neurolabirintitiseknél is. Az endolimfa fizikai
állapota sem lehet közömbös. Az insulinnak a vízháztartásra és
a vérnek viscositására, osmosisos nyomására, koncentrációjára,
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a nyiroknak víztartalmára, a vérnek- és nyiroknak chloridtartalrnára, a vérnek calciumtükrére is befolyással van, ez utób
biakat emeli, míg a kaliumtartalmat süllyeszti; a natr.- és magn.indexekre alig bír hatással. Collazo, Dobreff, Tasaka és mások
munkálatai azt is látszanak igazolni, hogy az ins. a normál álla
toknál a vizelet mennyiségét emeli, míg glycosuriáknál szabá
lyozóig hat. (L. ezenkívül a fentiekre Jamac/uchi, Lada, Ken-,
Staub, etc. vizsgálatait.)
ismeretes F. Weizsäcker beható észlelése a Meniére-betegek
magatartására vonatkozóan a tér szerkezetét illetőleg. A tünetsyndroma alatt megváltozott a tárgyaknak a vertikális síkhoz
való viszonya, azoknak alapja, ezenkívül a betegek nyugvó tár
gyakat, mint mozgókat éltek meg; lassú mozgások nem voltak
felismerhetők, éppúgy, mint igen gyors rotációs mozgások.
Ilasonlóképen F. II. Fruböse ír' le a sztatikus szer v alterációjánál
hasonló jelenségeket. Ezekhez tartozik az is, hogy a mozgások
ritmikusan ingadozó jelleget vettek fel.
Az a körülmény, hogy a sztatikus szervnek a térszerketére, az alak- és mozgásszemléletre a fentiek szerint kifejezett
befolyása van, késztetett bennünket arra, hogy a paradox labi
rint-reakciókra vonatkozó észleléseink birtokában a tömkelegvizsgálatokat betegeinknél kiterjesztjük. Mindezek azonban nem
erősítették meg azt a gyanút, hogy a sztatikus szerv funkció
jának, a labirinttónus viszonyainak általánosabb részesedése volna
a szemlélet anomáliáiban. Nem pedig azért, mert a paradox
reakciók olyan betegeknél voltak találhatók, akik perceptiv,
illetve gnosztikus zavarokat nem is mutattak, másrészt olyan
súlyos öntudatzavar mellett jelentkeztek a sztatikus műveletek
anomáliái (és csak átmenetileg), hogy emiatt az ins. által elő
idézett észrevevési zavarok előidézésében szerepet néni játsz
hattak.
A praehypoglykaemiás állapotban, továbbá az ins.-coma
után megkíséreltük betegeinknél a Zöllner és Müller—Lyer-féle
csalódási alakokat alkalmazni. Ismeretes ugyanis, hogy a mescalin-bódulatban ez utóbbiak szemléletes mozgásnak indukció
jára vezettek (I. Stein kísérleteit), mert egy mozgásiránynak
kihangsúlyozása által, már élettani viszonyok között is, vizuális
körben a staibilitást fellazítják. Betegeinknél, változó expozíciós
idő mellett, ezek által látszatmozgásokat nem válthattunk ki,
sem pedig szemléleti anomáliákat (I. a betegek kórlefolyásai
ban). Az ins.-shock hatására előállott szindrómának egyik leg
feltűnőbb jelensége gyanánt a mozgásszemlélet zavarát tanultuk
megismerni (I. fent).
A mozgás-szemlélet létrejöttének magyarázata a klasszikus
látásélettannak egyik leginkább vitatott problémája volt. Míg
Exner fajlagos mozgásérzés felvételének szükségességét hangoz
tatta, amely az érzékied képpel együtt nyújtja a tárgy moz
gásának benyomását, addig Benussi a nem szemléletes mozgás-
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tárgynak tulajdonított fontosságot, amely a tudatban az érzéki
képet helyettesítheti Linke az azonosító lelki átalakításra helyezett
súlyt. Stricker a szukcesszív izomérzéseket fogadta el feltételek
gyanánt ; míg E. W. Stern szerint a szemek sorozatos beállítá
saival járó innervációs érzések és az elvonuló tárgyról nyert
csökkenő intenzitású utóképsor jutnának elsősorban szerephez.
Max Wertheimer — Kaffka és Köhler-&I együtt — a központi inge
rületi mezők között végbemenő „rövidzárlati“ jelenségben adja
meg a moz^áslátás szubsztrátumát. „Werden zwei Stellen, a)
und b), in Erregung versetzt, so ergebe sich beiderseits solche
Umkreiswirkung, der Umkreis ist für Erregungsvorgänge prädis
poniert. W ird die Stelle a gereizt, in bestimmt kurzer /e it
nachher die nahe Stelle b, so träte eine Art physiologischen
Kurzschlusses von a nach b e in ...“ Ezt a fajlagos „Hinüberu-t,
amely az a és b közötti fenomenális folyamatnak agyélettanilag megfelel, „Querfunktion“-nak nevezi. Az irányított rövid
zárlatnak létrejöveteléhez kedvező közti idő kell. Túlnagy l mel
lett a szukcesszió, túlrövid mellett a szimultán nyugalom stá
diuma következik be és nincsenek meg a feltételei a r/>-jelenségek élettani korreláturna számára. Ranschburg tapasztalat-fel
használásának, a reproduktív elemek közremőködésének döntő
befolyását nyilvánvalónak tartja ugyan, emellett azonban a
mérsékelten gyors mozgásoknál az E. W. Sfern-féle utóérzet
csíknak, sőt a (szemizom-) kísérő kinaestheziás érzéseknek is sze
repet tulajdonít; az igen gyors mozgásoknál a kezdeti és végső
helyzet képeinek azonossági tudata és a közbeeső területnek
megfelelő emlékképekkel való kitöltése játszik szerepet. — Cari
és Hardy-nak kísérletei is a mozgó pont kombinációkra vonat
kozólag a képzeteknek irányító hatását a mozgásbenyomásra
elég jól szemléltetik. Roda István szerint a mozgásos jelenségek
nél „igen gyors fázisváltozások világos elkülönítésére nem
vagyunk képesek annál kevésbbé, mert a már közvetlenül hatni
megszűnt ingereltségnek, tehát az éppen elmúlt eszméleteknek
utóhatása tovább tart és zavarja az új eszmélésnek a régiektől
elkülönülő tisztaságát.“
A Wertheimer, Köhler, Th. Lessing, Koffka és mások munkála
tai révén fellendült alaklélektan minden szemléletben a dina
mikus, funkcionális vonatkozást hangsúlyozta az egészhez. „Es
gibt Zusammenhänge, bei denen nicht, was im Ganzen geschieht,
sich daraus herleitet, wie die einzelnen Stücke sind und sich
zusammensetzen, sondern umgekehrt, wo — im prägnanten
Fall — sich das, was an einem Teil dieses Ganzen geschieht,
bestimmt von inneren Strukturgesetzen dieses seines Ganzen.“
(M. Wertheimer).
Alaklélektani meggondolások játszanak fontos szerepet a
J. Stein-féle, komoly figyelmet érdemlő elméletben, amely a
szendéiét létrejöveteléuek feltételeit és lényegét vette célba
magyarázni. Gondolatmenete szerint egy inger-behatás helye felé
5
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reális mozgás irányul. Az erre való késztetés az inger által kivál
tott virtuális mozgás kivitelének élményével azonosítható. — Az
inger-tárgyhoz való tropisztikus hozzáfordulás a térbeli vonat
kozások szerzését jelenti. A megismerő ember számára az inger
különös jelentőséggel bír azáltal, hogy virtuális mozgásokat
vált ki, amelyeknek az effektor szerv működési halárai nem
szabnak korlátokat, miáltal az „élettér“ végtelenné válik.— Lehet
séges, hogy ezt a tárgy alakjától és helyzetváltoztatásától függő
élettani folyamatot és ennek élményképes kifejezését : a virtuá
lis mozgást külső ingeren kívül képzet, illetve „belső izga
lom“ is kiváltja. Az így felmerült mozgás is képes érzetet indu
kálni. Ezek a „gestaltende“ és szerkezetadó mozgások a szemlélet
szintétizáló aktusának kifejezői és az érzetanyagnak, sőt az aka
ratlagos mozgásoknak tér-időbeli elrendeződése, egymásutánja,
fajlagosan szemléletessé tevő egységes fundálása (V. Kries) csak
általuk válik lehetővé. Az ismeretes Benussi-féle kísérletekben
is a fenomenális ponttávolság az érintés által kiváltott virtuális
mozgásoktól függ. A szemlélet az érzeteket és mozgásokat egy
séges élménybe olvasztja össze. Az identitás élményét, az érzék
ietek szemléletességét, a különböző érzékszervi területek felől
érkező ugyanazon ingertárgyra vonatkozó benyomások alapján,
éppen az egységes, virtuális mozgásforma ismerete teszi érthe
tővé; amint érzékied anyag nélkül szemlélet nem jöhet létre,
éppoly kevéssé képződhetik a szemlélet „die beziehungschaf
fende, Empfindungen verknüpfende Bewegung“ nélkül. Ennek
az ú. n. „szenzorikus“ mozgásnak /. Síéin kimagasló jelentőséget
tulajdonít a tér-idő-érzésbeii csalódásoknak létrejövetelénél. Ha
ugyanis ilyen virtuális mozgások nem mennek végbe, akkor a
szemléletnek térszerkezetét felbomlás fenyegeti. A tárgyra ható
mozgási erők diuamikája, — még átmeneti egyensúly esetén
is — a szemlélőben virtuális mozgásokat kelt. A látszat-moz
gások is egy a látómezőben elfekvő markáns ponthoz való
viszonyítás áltál felkeltett virtuális mozgás-kivitelének élményé
ből érthetők. A látszatmozgás szemléletességét az egybeolvadás
hozza létre. Ezzel szemben mescalin-bódulatban a mozgó fény
forrás fénysávja multiplex pontokra esik szét, éppúgy, mint a
Pölzl és Redlich által leírt heteiméi. Egy-egy ingerkonstelláció
azonban többféle mozgás-konstitutieust foglal magában és a
különböző virtuális mozgásoknak más és más mozgás-benyo
más fog megfelelni. Egyébként Stein-on kívül már Chr. v. Ehrenfels a téralakok és melódiák elemzése rendjén az egyes kvali
tások mellett megállapított „Gestaltquaiitaten“-ről beszél.
Nem lehet célom ezúttal az agnóziáknak fogalmi formuJázásait avagy ténygyüjteményét teljes részletességei ismertetnem.
Finkclburg, Meynert, Nodet, Claparède, Munk, Wilbrand előmunkála
tait, Wernicke-féle elsődleges és másodlagos azonosítást, a Lissauerféle meghatározást az apperceptiv és asszociatív, kortikális és
transzkortikális lelkivakságról, a Liepmann-fé\e diszjunktiv és
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disszolutoros formákat felesleges e helyen ismertetnem. A szi
gorúan vett Wernicke—Lichlheim-fé\e tisztán anatómiai szemléleti
módot már Monakow túlhaladottnak tartotta. A „másodlagos azo
nosítás“ zavara sohasem szokott izoláltan mutakozni, hanem az
apraxiának és afáziának elemeivel. — M. szerint. A működő
parenchyma folytonosságmegszakításával korrespondáló adekvát
lelki kiesés felvétele ma már inkább csak történelmi értékkel
bír. Voltak szerzők, akik a tulajdonképeni optikai percepció
és a tárgy fel ismerés között nem húztak élesebb határvonalat.
Ugyan már Lissauer is hangoztatta, hogy főleg komplikáltabb
benyomásokra nézve az appercepció és asszociatív feldolgozás
— fogalmi értékesítés és megértés — nehezen választhatók eh
Az utóbbinak súlyos zavara ugyanis az appercepciót is szükségképen károsítja. A tiszta apperceptiv , lelkivakságot L. egyen
lőre csak elméletileg tartotta formulázhatónak. Itt emlékeztetek
Storch-ra, aki a látási agnóziát annyira sajátszerű lelki zavarnak
tartotta, hogy, mint kifejezte, a normál szemlélő arról megfe
lelő fogalmat alkotni nem is képes. Siemerliruj és König a gnosztikus művelet zavarát a látásélességnek és színlátásnak lefokozá
sára vélték visszavezethetni. Pick az occipitalis lebeny körülírt
sorvadásában szenvedő betegénél Sigwarl nyomán a komprehenzió zavaráról beszél, mert a beteg, leírása szerint, elvesz
tette azt a képességet, hogy az egésznek egyes részeit egy tudataktusban áttekinthesse. Ugyanekkor azonban kiemeli, hogy a
lelkivakságnak nevezett működéskiesést gyakran finomabb látási
zavarok tételezik fel. Kaspar, Hauser, Bikelcs mellett, Staulfenherq
állásfoglalása érdemel említést, aki a morfológiai-élettani szem
pontokkal szemben a lélektani-szemléleti módnak biztosít
elsőbbséget, amikor az optikai benyomások feldolgozásának és
a képzetaktiválásnak zavarát teszi elsősorban felelőssé a fel
ismerés hiányáért, míg úgy véli, hogy tulajdonképeni emlékkiesésről nem lehet szó. St. a nyakszirti és temporális lebeny
nek kérgére és vezetőpályáira terjeszti ki a látási benyomások
formális feldolgozásának zónáját, amelyekben mintegy a kibő
vített érzékszervet látja, míg az elemző folyamattal kapcsolatos
aktuálizálódásban az egész agykéreg osztozik.
Különös érdekkel bírnak azon nagy irodalmi érdeklődésre
szert tett esetek (és azokhoz fűződő viták), amelyek egyfelől az
0. Pötzl és Redlich, másfelől a Goldstein és Gelb közlései által vál
tak ismeretesekké. Az aktuális fontosságot éppen az a tüneti
hasonlóság magyarázza, amely ezen említett eseteket az általunk
észlelt insulin-shock jelenségeivel összekötik.
Pötzl még 1911-ben Iledlich-eI együtt a W agner-Jauregg
klinikájáról közölte az 58 éves — ATzheimer-féle kéregmeg
betegedésben szenvedő asszonynak esetét, akinél feltűnő volt a
tájékozódás zavara, a hallási benyomásoknak bal felé való lokálozása. Csak kivételes körülmények között fordult elő egy év
alatt, hogy egy tárgyat csak vizuális adatok alapján felismert
5*

68

Benedek László

volna. A színek megnevezése sikerült. Alexia és amneszlikus
afázia nem voltak félreismerhetek. A színek iránt való érzé
kenység mellett a fényre való túlérzékenység — fototrópia — volt
szembetűnó. Ez a beteg egy mozgó fényforrás helyett több
nyugvót látott még akkor is, ha a mozgó tárgyat a tekintet
irányával követte. Az esetet M. Wertheimer is megvizsgálta kísér
leti pszichológiai módszerekkel és odanyilatkozott, hogy bár a
lefokozott intelligencia miatt némileg a stringenda szenved, mé
gis bizonyos, hogy a színfelismerés dacára a mozgáslátás hiá
nyos volt; a beteg magára hagyva, a mozgó tárgyakat elhanya
golta. Az obdukció a nyakszirti konvexitásnak Jokálozott sor
vadását tüntette fel az Alzheimer-féle rostelváltozással és szenilis
pla<|ue-okkal a felső kérgi rétegekben. Feltűnő volt a Brodmanní'éle 18. és 19. area (Economo OB, 0Ay 2m) részvétele a szenilis
kéregéi változásban, — szemben a calcarina és liugvalis tekervénnyel.
Az optikai agnosztikai zavaroknak 0. Pötzl-féle csoportosítá
sában az első hibatipusok közé tartozik a Lissauer-fele lelki
vakságnak klinikai képe. Ide azon esetek sorozhatók, amelyek
nél főleg a bal art. cerebr. post, vascularisatio területébe eső,
főleg basalis gócok következtében a nyakszirti kéreg mellett
sok velőállomány és a kérges test spleniuma is kiterjedten
megsérül. Ezen első* kategóriához tartozó ideál-tipusnál a szim
bolikus optikai alakok relativ épsége mellett a „reális“, a „kon
kret“ tárgy és kép felismerése szenved. Ugyancsak idesoroztatik
a Wolpert-ïè\e szimultán agnózia, illetve az optikai összfelfogásnak zavara, amely a cselekményeknek, folyamatoknak egésszé
összefoglalására vonatkozik, — az elemek felismerése mellett ;
az ilyen betegeknél, ahogy A. Pick kifejezi, a helyzetkép az
„és-összeköttetések“ („Undverbindungen“) szintjére sülyedhet
le. Míg 0. Pölzl saját és G. Hermann-al együtt eszközölt észlele
téiben a topikus lokálozás az 0 2 tájára tehető, addig másrészt
a Monakow- féle chronogen lokalizáció szerint a gyermeki érte
lemfejlődésnek azon időszakára reflektál, amelynek megfelelő
reakciós módok, a velőérés terminális területeit (Flechsig)
számbavéve, a disszolucióra (Jackson) emlékeztetnek. Idetartozónak veszi Pölzl a Pick-féle szenilis apperceptiv vakságot, amely
nél főleg II. és III. réteg loborsejtjeinek — a splenium rostrit
kulásával járó diffúz kiesése a figyelem elvonását, a tudat látó
terének egy-egy detailra való összeszűkülését, alakrészek előretolakodását, a rögzítés diszkontinuitását, a komprehenziónak
súlyos bántalmazottságát eredményezi. A betegek nem képesek
tartósan rögzíteni („Figurenteile entschwinden“).
Goldstein és Gelb esetében. 24 éves gyalogosról volt szó, aki
aknaszilánktól a nyakszirti tájon megsérült. A fősérülés a b.
nyakszirti lebenynek oldalsó és mediális részét érte ; ennek kö
vetkeztében az optikai észrevevés és felismerés zavara állott be.
Emellett nagyfokú bitemporális és jelentékeny általános látó-
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térbeszûkülés jelentkezett. A betegnek — mint az Lissauer v.
Stauffenberg, Storch és Poppelreuter, etc. eseteiből is ismere
tes — motoros segítséget kellett az exponált betűk olvasásánál
igénybevenni és pedig a j. kézzel a közönséges a b. kézzel a
tükörírás értelmében; a kézmozgások akadályoztatása esetén a
tejmozgásokat használta lel. Szembetűnő volt, hogy a páciens
diszkontinuált elemekből (pontokból) geometriai formákat nem
volt képes felismerni. Az optikai csoportfelfogás és -képzés
hiányzott. Vonalaknak egyenes vagy görbe voltát közvetlen
szendéiét révén felismerni nem tudta, éppúgy, mint a fajlagos
geometriai szerkezetekben csak foltokat látott, amelyeknek szé
lességi és magassági viszonyait csak hozzávetőleg tudta megadni.
Megvilágított térben a páciens — akinél feltűnő volt a
mozgás-látás zavara — a karnak egy méter távolságban előtte
eszközölt mozgását sem gyors, sem lassú kivitelben nem percipiálta és csak a kiindulási és véghelyzetről és egy-egy izolált
közli helyzetről szerzett tudomást még akkor is, ha a mozgást
magát kontinuált szemmozgással kísérte. (Stopper-óra mutató
jának mozgását követni nem tudta, csupán 5—10 mp-kéuti
helyzeteket látott meg és ezekből következtette a mozgást).
Hasonló volt az eredmény sötétben mozgó villanyos zseblám
pával is. A mozgáslátás helyett itt is csak helyzeteknek meg
állapítása volt eszlelhető. Sem gyors szukcesszióban nyújtott
nyugvópontoknak, „látszatmozgás“-nak, sem a szroboszkópos
„mozgás“ által mozgásbenyomas nem volt felkelthető. Pálcának
elmozdulását taktilisau felfogta és tekintetét a mozgó pálcára
irányította — a mozgásnak optikai percepciója nélkül. „Wenn
er die elektrische Bahn heraukommen sieht, so sieht er sie in
etwa 5 m Entfernung, dann sieht er gewöhnlich nichts und
dann steht sie plötzlich vor ihm.“ Gelb, későbbi észleleteiben
(Ps. Forsch. 4. 38.J, a központi apparátusnak bántalmazottságánál diszmorfopsziának jelenségeiről nyújt leírást, amelyek
nek különös érdekességet adott azon körülmény, hogy a látási
tartalmak a szemtől való távolsággal arányban vékonyodtak
el, illetve nyúltak meg. Az egyik betegnél ezenkívüf sajátszerű
mozgásbenyomások támadtak. A vita során Pötzl újabban is
kiemeli, hogy a beteg egy mozgó fényforrás helyett az ő eseté
ben többet látott; tehát a mozgás tárgyának identitása veszett
el, amelynek jelenléte Linke szerint a mozgás-látás feltétele volna.
Ettől a magatartási módtól eltér Goldstein— Gelb páciense, aki
több fényforrásról tesz említést az egységes mozgás-látás
helyett. /•’. Il Hoffmann (Erg. d. Phys. 1916. Io. 258.) „az alak
felfogás összképébe“ illeszti a Pötzl—Redlich-féle esetet, bár a
Wertheimer-íé\e kifogásokkal szemben Linke nézetéhez csatlako
zik. Újabban Pötzl is helyesnek fogadja el az alakfelfogás zava
rában megadott magyarázatot. Valószínűnek kell tartanunk, hogy
a mozgás-látás biztosítását sem a mozgás folyamán a kísérleti
egyén számára szukcesszive felsorakozó fázisképek ugyanazon
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tárgyra való vonatkoztatása — a Linke-féle értelemben —, sem
pedig a szemek beállítási mozgásainak kontinuitása nem szolgálja.
Az utóbbi már csak azért sem, mert kóros viszonyok között a
tudatosult szemlélettől elszakadhat. Tanulságosnak kell monda
nunk a fentvázolt eseteket annyival is inkább, miután leíróik
arra törekedtek, hogy minél tisztább fenomenális elemzést
vigyenek keresztül.
W■ Poppelreuto■ (aki az occipitalis lebeny hadisérüléseire
vonatkozólag gazdag észleléssel rendelkezett) miután a „corti
calis“ retina elméletét helytelennek és beigazolatlannak tartja,
— induktiv úton igyekszik levezetni azon lebontási alapelveket,
amelyek az esetek nagy számából a látótér és központi látómező
kapcsolatára vonatkozólag fennállanak. A rész-rendszerek cso
portjában : világos-, sötét-, szín-, tér-, alak-, továbbá mozgásés irányrendszert különböztet meg, amelyeknek mindegyike (Z. f.
N. 83.136.) fajlagos kieséseket mutathat fel, azaz egymástól függet
lenül az élettani mechanizmusnak szerkezetére bizonyos mérté
kig jellemző módon lehet károsítva. A mozgás- és alakrendszer
közelebbi vonatkozást tartanak fenn, amire már Exner élettani
kísérletei utaltak. A topographiai lebontási elv helyett, amely a
Wilbrand—Sänge)— Umsehen-féle elméletből adódnék, a differen
ciáltságnak károsodása fog szembetűnni. Az elemi legamorfabb
maradék-fény-funkciólól a tökéletes formapercepcióig számos
átmeneti fokozat lehetséges. — Itt kívánom megemlíteni, hogy
Poppelreuter kimutatja, hogy a szimultán formapercipiáláshoz
nemcsak kiadós makuláris, hanem periinakulácis látásélesség is
elengedhetetlen feltétel. Valószínűnek tartja; hogy a Go/dslein—Gelbféle esetben a beteg („S chnei...“) periamblyopiás volt. Tehát
perceptiv zavarról volt szó — „mit eventueller agnostischer
Beimengung.“ — Benary a G. tr.-féle esetben kiterjedt intelligen
cia-vizsgálatokat végzett és arra jött rá, hogy az optikai felis
merés sajátszerű zavarával jellemzett „Schnei.. .“-esetben a beteg
mindannyiszor csődött mondott, hogyha tagolt szerkezeteknek
szimultán áttekintéséről volt szó, míg a szukcesszív lépésrőllépésre vezetett gondolkodási munkában megfelelőt nyújtott.
Itt tehát a perceptiv zavar egy általános defektiviiásnak volt
részjelensége.
/. Stein a G. G.-féle esetnek magyarázatára felhozza, „hogy
a sensoros mozgási elmélet értelmében a virtuális mozgások
már létrejövetelükben akadályoztattak, míg az érzésfolyamatok
végbemenettek“ ; . . . „so müsste zw ar empfunden, aber nichts
wahrgenommen werden. Eine raumzeitliche Einordnung, eine
Gestaltung des Aufgenommenen könnte nicht erfolgen.“ A beteg
nek az érzékelést kísérő reális mozgásai a virtuális mozgások
kiváltását tették lehetővé és nemcsak egyszerűen „maculatransport“-nak (Poppelreuter) fogandók fel. A jelentményösszefüggéseknek, az egészeknek felfogásbeli hiányával tűnik ki a gnosztikai és olvasási területen Heidenhain betege, míg a tisztán opti-
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kai képszerű egészek eléggé megtartottak. A felhozottakon kívül
van Woerkom, Bouman és Grünbaum szolgáltattak kóros anyagon
megfigyeléseket, amelyek a guosztikus zavaroknak alkatelmé
leti magyarázatát engedték meg.
Mindezek utalnak arra, hogy a viszonyok annyira össze
tettek és hogy az optikai felfogás lépcsőzetes rendje túlsematikus elkülönítéseket nem enged meg Poppelreuter nemrég oda
nyilatkozott, hogy a lelki vakság kórjelzésében nincs mást lát
nunk, mint egy pontatlan, tisztán praktikus célt szolgáló ter
minológiai körülírást.
Mérgezéseknél, így az általunk felidézett kísérleti ins.shock-hatásnál is,1 az agyvelői apparátusoknak, működésileg
összetartozó szerkezeteknek funkción kívül helyezése kevésbbé
biztosan körülírható. Annyi azonban bizonyos, hogy az optikai
megismerési folyamatnak komplikált felépítettsége és definitiv
egésszé alakítottsága az insulinnak nagy mennyiségei által káro
sodást szenvedhet. Természetes, hogy az alakfunkció („Gestalt
funktion“) az észrevevési és feifogási aktusnak bármely lépcsőzetén lehet akadályozva. Ezzel kapcsolatban a dologi szerkeze
teknek szétesése, érzékelési kvalitások megszűnése vagy jelleg
változása, az idő-, lér-, alak-, mozgás-szemléleteknek leépülése
és ezzel az ingerek szabályos rendszerének gyakran káotikus
benyomástömeggé való átalakulása, az ingertárgy, érzéklet és
érző egyén „széli zóná“-inak elmosódottsága, a fluktuáló kép
projekcióval járó bizonytalan realitás-érték, a mi lelki organi
zációnk szintjével nem korrespondeáló, alacsonyabban „tagolt“ dologi
világ — állnak elő, amelyek primitívebb működési módokra és egész
ben véve a lelki élet fejlődéstörténelmének arhaikusabb szakaszára
reflektálnak.
Az egymásra épült, de orgánikusan összeszövődött folya
mat a bántalmazottságuak különböző mértéke szerint (I. a Poppctreuler-íé\e sémát az optikai szemlélet és alkatfelfogás részrendszereinek fokozatait illetőleg) egy alacsonyabb fokra dekomponálódott maradék működést fog feltüntetni. A központi
„sensoricus“ szerkezeteknek alteráltságával a figyelmező hozzáfordulás a vizuális ingerbehatásokra is csökken (I. fent) ; az op
tikai figyelem kevésbbé vehető igénybe. Stein értelmében a
figyelem ténye itt nem egyéb, mint a virtuális mozgás teljesü
lésének élménye. Eszerint a szemlélet azért változik meg, mert
az ins.-shock következtében elveszett az a képesség, amely
a virtuális mozgások kivitelét teszi lehetővé. Az insulin
(Cv,
0i4 N\iS. 3 II2O) nagyobb mennyiségei által előidézett shockhatások, az alak-, tér-, mozgásszemlélet terén olyan zavarokat hoztak
létre, amelyek az occipitális lebeny vascularis, vagy külerőszaki sérti1 Ezen kísérletekről, illetve az ins.-shock hatásáról a szemléletre
először 1933. dec. 12-én a M a g y a r P s y c h o lo g ia l T á r s a s á g felolvasó ülé
sén — egyik vitamegjegyzésem keretében — számoltam be.
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lései után voltak némely ritka esetben ismeretesek. Ezért kívánatos az
ins.-shokhatásra vonatkozó megfigyelések további gyűjtése. A
kórlélektani jelenségeknek kísérleti kiváltása nemcsak azért bír
érdekkel, m ert reávilágít a kóroktani tényezők és bizonyos
tünetegyütteseknek negativ vagy pozitív korrelációjára, hanem
azért is, mert egyszersmind az agyvelőnek reakciós adottságait,
ubiquitär feltalálható törvényszerűségeit hozhatja felszínre. Az
ilyen értelmű adatgyűjtés az összetett elmekórtani szimptomatikát
felvilágosítani segítheti.
A nagymennyiségű fannakológiailag tiszta és állandó haté
konyságú insulinnak átengedéséért a budapesti Richter Gedeon
és a Budapest—debreceni Rex vegyészeti gyárak vezetősége
klinikánkat őszinte hálára kötelezte. Adatgyűjtés munkájában
főleg Dr. kulcsár, Dr. Pap és Dr. Piróth tanársegédeim támogattak.
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a n a g y k ö z ö n s é g h e z és elsősorban a m ű v e l t k ö z é p o s z t á l y h o z is fordul, hogy vele a helyes lélektani belátások nagy
gyakorlati fontosságát felismertesse és hogy benne ép pszichológiai
érzéket fejlesszen ki. A nemzeti kultúra legnagyobb kincse p o l g á 
r a i n a k e g é s z s é g e s l e l k e , az egészséges továbbfejlődés
egyedül igaz biztosítója. A nemzeti kulturális megerősödés célját
bármely téren — a nevelésügy, az egészségügy, az állami belső kor
mányzás, a társadalmi berendezések és a külpolitika terén is — csak
biztos lélektani alapokra építve szolgálhatjuk megfelelően.
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a külföldi

tudományos élettel való kapcsolatokat is elmélyíti.

Tk m
a nemzeti és az egyetemes kultúrának, a tudománynak és a gya
korlati életnek építője.
Kiadja a M ag y ar Psychologiai T ársaság. Megjelenik évnegyedenként
Előfizetési ára évi P 16’—, félévre P 8’—

Az érzékietek íázisrendszere.
Irta : GERGŐ ENDRE.

Az érzékletfejlődés kettős alapelvét tárgyaló korábbi vizs
gálódásomban* rámutattam arra a máig csak homályosan fel
ismert, bár jelentős tényre, hogy a lelki élet aktusai két egy
mást keresztező, mintegy különdimenziójú vonalon tagozódnak
és rendeződnek felfelé fejlődő organizációskálába. Ezt a két
lelki fejlődéselvet „struktúra“ és „fázis“ néven jelöltük és az
előbbi fogalmat úgy határoztuk meg, mint az érzéki és értelmi
folyamatoknak kvalitás-intenzilásbeli, tartalmi vagy összetettség
beli karakterét; míg a fázis fogalma alatt ugyanazon folyama
toknak a tudatos lelki funkcióüzemben való megjelenési módját,
a téri és idői egyre általánosuló ismeretértékhez kötött foko
zatos mélyülését, halványulását értettük. Ez értelemben minde
nekelőtt a struktúraszerinti fokozatokat rögzítettük meg ; de
egyben már ott utaltunk arra, hogy a megismerés mélységi fokai
szerint először érzéki (azaz külső ingerre fellépő, aránylag nagy
intenzitás, élénkség és tartalmi teljesség által jellemzett) fázist,
— másodszor emlékképi (azaz külső inger híján és pedig ú. n.
belső, azaz központi idegszervi, asszociativ ingerlésre fellépő,
csökkent intenzitás, csökkent tartalmi differenciáltság és röpke,
illanékony karakter által kitüntetett) fázisfokot; végül harmad
szor általános képzeli vagy közképi (mint az emlékképek fenti
jellegeit még teljesebben mutató, illetve az érzéki élménytől
még jobban eltávolodó, csaknem szemlélettelen és többnyire
szóképzetekhez jelentésélmény gyanánt kapcsolódó) mélységi
fokozatot különíthetünk el. — Ugyanebbe a sorba, mint szintén
ismert, de pszichológiailag másodrendű, szűkebbkörű fázisár
nyalatok iktatódnak be az utókép, az eidelikus kép, az álomkép
és a hallucináció, melyek egyformán az érzéki és az emlékképi
fázis között feküsznek.
Az előbb hivatkozott korábbi tanulmány e fokozatok rövid
megállapítása után elsődlegesen a strukturális fejlődés lehetősé
geire terjeszkedett ki s ezzel kapcsolatban kifejezetten az érzéki
M. Psych. Szemle 1931. 3—4.
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fázis feltételeit vette számításba. A jelen vizsgálódás célja viszont
annak a kimutatása, hogy az érzékek útján keletkező ismeretélményeknek fázisszempolból történő kutatása merőben új, az
előbbitől élesen különvált terrénumra vezet, mely a szerkezeti
nézletmóddal szemben sajátos, mintegy autonóm törvényszerű
ségeket mutat.
♦
Ha az élményszerkezetnek már megrögzített, de még sok
szorosan rendezést követelő fogalmával a fázisfogalomnak egy
értelmű definícióját kívánjuk szembeállítani, nehéz feladatra
vállalkozunk. Bizonyos mértékig megközelíthetjük azonban a
problémát, ha mindenekelőtt a struktúraszerűség és a fázissze
rűség mozzanatainak kölcsönviszonyára figyelünk s ezt képlete
sen úgy határozzuk meg, hogy azok az intellektuális élményrend
szernek — tehát az érzéklet-, fogalom- és gondolatrendszernek —
mintegy hossz- és keresztmetszetét jelentik. Világosabbá válik
ez a kifejezés a következő meggondolás alapján :
Minden, ismeretjelleggel bíró, lelki folyamatnak sajátosan
meghatározott szerkezete, tartalma, minőségi és erősségi funk
cióösszetettsége van. Ez lehet alsóbbrendű és egységes szerke
zeti típusoknak megfelelő, amilyen típusok az érzet, az egyvagy többmodalitású érzetképlet és a tárgyképlet; vagy pedig
lehet az itt felsorolt lelki elemek és képletek kapcsolódásain
felépülő és szóképzetek útján organizált magasabbrendű szer
kezetféleség : ilyen alkatúak a fogalmi és gondolati ismeretfunk
ciók. Ugyanekkor azonban minden élmény az előbbiek szerint
meghatározható szerkezeti jelleg mellett épp oly határozott
fázisjelieget vagy bonyolultabb esetben ily jellegek többségét
tüntetheti fel ; azaz bárminő összetételű lelki folyamat e máso
dik vonatkozásban vagy érzéklet, vagy utókép, esetleg eidetikus
képzet, hallucinációs átélés, emlékkép vagy általános képzet —
avagy pedig ilyen árnyalatokból kombinálódott működési egy
ség lehet. E különböző fázismegjelenések nem élesen elkülö
nülő, hanem csak típusként értékelhető fokozatokra utalnak,
melyek között egyéb árnyalatok vagy átmenetek lehetségesek.
Mielőtt a fázisféleségek rendszeres összefüggésébe világos be
pillantást. nyerhetünk, szükséges, hogy a „fázis“ fogalmának
különleges lélektani alkalmazását indokoljuk; vagyis megadjuk
az okát annak, mi alapon kapcsolunk össze oly különbözőnek
tetsző lelki jelenség- vagy állapotfogalmakat, mint érzéklet,
hallucináció, emlékkép, közképzet stb. ; egyformán a fázis szó
és fogalom segélyével?
Legfontosabb megalapozásul itt a struktúrának, vagyis az
élményösszetettség elvének valamennyi imént elsorolt megjele
nési változatban való közössége szolgál. Az élményszerkezetuek
minden fázisfokon való lényegbeli azonossága kauzálisán a külső
ingernek, illetve a több fokozatban megismert objektiv való-
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ságnak csupán egyféle voltán alapul. Egy papírra rajzolt kör
(de bárminő test vagy tárgy is) úgy a róla nyert látási érzék
iéinek, mint a megfelelő utóképnek, eidetikus képnek, hallucinációnak vagy emlékképnek közös és egységes forrása. Ez a
közös eredet és az élménykonstrukciónak ezzel kapcsolatos
változatlansága hozza magával, hogy az említett különféle ese
tekben egy bizonyos élmény megjelenési módjairól, nem pedig
mindenik esetben más élményről beszélünk.
lia a struktúra lényegi egyezése valamely élmény fázis
fokainak közös sorba való rendezését igazolja, másrészt a sor
tagjai között felismerhető különbségek a már eddig is fennálló
terminológiai elhatárolást fogják indokolni, egyben pedig a fá
zissor tagjai közti fiziológiai-lélektani viszony fokozatszerűségére
vetnek világot. Ezek a különbségek, nagyjában és felületesen
nézve, szerkezeti természetiteknek látszanak; közelebbről vizs
gálódva azonban az eltérés nem az élménystruktúra elvi fel—
építettségében, hanem annak csupán bizonyos kvantitatív voná
saiban, élességében vagy teljességében mutatkozik. A kör optikai
benyomásának pl. egyik fentemlített fázisváltozata sem másképen
tagolt vagy összetett, mint a másik; hanem legfeljebb az egyik
halványabb, homályosabb, illetve élesebb, tisztább, avagy hiá
nyosabb, illetve teljesebb lehet a másiknál. E különbségek nem
a szerkezetnek vagy összetettségnek, hanem éppen a fázisnak a
másféleségei, melyek függetlenek a lényeges tartalomtól, ellen
ben ugyanazon élmény kiváltási módjának külső fizikai és belső
fiziológiai feltételeihez igazodnak. Amit tehát fázisnak nevezünk,
nem más, mint egy bizonyos, kvalitás- vagy tartalomszerint
meghatározott élménynek különféle megjelenési stádiuma, fel
lépési módja a tudat összefüggésében.
Vizsgáljuk egyenkint a szerkezetileg meghatározott élmény
fázisfokai között egyrészt élénkség vagy tisztaság, másrészt pedig
teljesség tekintetében feltűnő különbséget.
Ami az előbbi szempontot illeti, azt látjuk, hogy az érzék
lettől kiinduló és az utóképen, a hallucinált, eidetikus és az
emlékezeti képen át egészen az általános képzetig vagy köz
képig terjedő tipussor tagjai az első tagban még legerősebben
meglevő ú. n. érzéki elevenségnek szinte egyenletes csökkené
sét, vagyis az élmény intenzitásbeli gyengülését, halványodását
mutatják a lélektani önmegfigyelés tükrében (ami nézetünk sze
rint sohasem lehet „introspektiv“, azaz közvetetlen és az élmény
valóságos jellegét éreztető, hanem mindenkor csak spekulativhipotétikus elvű önmegfigyelés). Az vlókép még csaknem teljes
érzéki elevenségű; az eidetikus szemlélet ebben a tekintetben
mintegy középen állhat az érzéklet és a tiszta emlékezés között,
míg a hallucinált kép erőssége ugyanezen a területen belül vál
takozik. Valamennyi eddig említettnél halványabb a tudatos
asszociatív aktussal felidézett emlékkép megjelenési módja, tudat
beli színezete. Végül pedig a dolgok és jelenségek sokféleségei-
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röl alkotott általános képzetek vagy közképek minden előbbinél
bágyadtabbak, elmosódóbbak, csekélyebb intenzitásúak s éppen
e sajátságuknál fogva alkalmasak arra, hogy mint „jelentésél
m ény“, a fogalmak jegyéül szolgáló szóképzetekbe beolvadjanak
vagy hasonló módon színezzék érzékleteinket.
Ami másodszor a fázisfokozatok során észlelhető tartalmi
kieséseket, hiányokat illeti, általánosságban itt is bizonyos egy
irányú tendenciát figyelhetni meg az érzéklettől mélyülő irány
ban; t. i. a mélyebb és központibb fázisok egyre hiányosabbá,
tartalmilag szegényesebbé válnak. Amíg ugyanis az érzéklet
még valamennyi önállóan érvényesülő elemében egyenlő tiszta
sággal válik tudatossá — az utókép ezt inkább csak fő szer
kezeti vonásaiban utánozza. Az eidetikus kép néha meglepő
hűséggel ismétli ugyan meg az eredeti érzéki benyomás rész
leteit, mégis alig kétséges, hogy e tekintetben jelentősen hátra
marad az érzéki élmény pontossága mögött. Épp így bizonyítja
a tapasztalati tények hosszú sora az emlékkép viszonylag még
fokozottabb hiányosságát — amint ez az emlékezőképességre
vonatkozó számtalan tudományos kísérletből, így Ofner, Lipps,
Jost, Ebbinghaus és mások munkásságából, gyakorlatilag pedig
pl. a megtörtént eseményekről adott bizonytalan és eltérő tanú
vallomásokból beigazolódik. Hogy végül az általános képzet
hézagosabb, kevésbbé differenciált funkciótartalommal bír, mint
a körébe tartozó elsődleges emlékképek bármelyike, ez követ
kezik már abból a módból, amely szerint az előbbi az utóbbiak
ból levezethető. Hiszen az általános képzet, genetikai meg
határozása szerint, nem más, mint több vagy sok egymással
rokon elsődleges emlékkép állandó vagy leggyakoribb közös
elemeinek az egyéni lélekfejlődés folyamán való kiválása, mint
egy leszűrődése. Már pedig ezek a közös élménymozzanatok
az emlékképekben még egyéb nem közös, hanem individuálisan
jellemző tartalmakkal együtt vannak jelen ; miért is az elsődleges
emlékezés vagy egyszerű reprodukálás fázisfokáról az általános
képzeli fokra való átfejlődés szükségképen tartalmi, állagbeli
redukcióval is jár.
Mélyebb bepillantást nyerünk a lelki fázisfejlődések értel
mébe, ha a most megbeszélt különbségeknek ismerőérték szem
pontjából való jelentőségére figyelünk.
Elsősorban számításba veendő tény itt az, hogy az érzékletiség vagy érzékiség mint lelki jegy, azaz mint ismeret, az
észlelt dolog jelenvalóságát, most és itt adott voltát tükrözi
öntudatunkban. Második tény az, hogy a primér emlékkép
— melyet azért nevezünk így, hogy a közképektől mint „sze
kundér emlékképek“-től megkülönböztessük — A maga fázisjel
legében az adekvát külső valóságnak nem közvetlenül adott,
nem-érzékelhető, vagy nem-érzékeit voltát, a percepciós műkő-
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dés számára való távollétét, hiányát képviseli elménkben. Végül
pedig az általános képzet a benne megismert természeti való
ságnak már nemcsak tél i és idői jelenvalóságától, hanem annak
individuális természetétől is függetlenné válik, amennyiben a
dolgoknak tipikus jellegét, helyesebben szólva a rokon természeti
jelenségeknek, dolgoknak és tényeknek egy-körbe tartozását rep
rezentálja lelkűnkben. — Szemben ezzel a három kiemelt fázisfok
kal, az utóképek, eidetikus szemléletek, hallucinációk stb. csak
„ismerettani véletlenségek“-ként volnának felfoghatók, melyeknek
számbavehető hivatása nincs, célszerűsége kétes és amelyek
inkább a testi, nevezetesen az idegrendszeri organizáció kóros,
mellékes, avagy — mint az eidetikus impressziók — bizonyos
genetikai átmenetet jelző termékei. Ez utóbb nevezett három
fázisfokozat egyébiránt ismerettanilag úgy határozható meg, mint
nem-jelenvaló dolgoknak az elmében jelenlevőként való fiktiv
képviseltetése.
A lelki életben uralkodó három fő intellektuális élmény
fázis tehát teleológiai értelme szerint a világmegismerési lehe
tőség három fokozatú kibővülését jelenti. Amíg az érzéki észlelés
általában csak arra nyújt módot az egyénnek, hogy térileg
közeleső és pillanatnyilag meglevő dolgokról szerezzen közvet
len tapasztalatot, az emlékképek alkotása már arra képesíti,
hogy bármely távollevő konkrét testi valóságot bárhol és bár
mikor — tehát tértől és időtől függetlenítve — tudatába idéz
zen; sőt az emlékképek produktiv társításai, azaz fantáziatevé
kenység útján nemlétező komplex dolgok képeit is megalkot
hatja. Végül pedig az általános képzetekben kialakítjuk a tes
tek, tárgyak, tulajdonságok és állapotok nagy, közös vagy rokon
természeti rendszereinek és az ezeket összetartó relációknak
lelki jegyét, azaz ismeretét. — Nyilvánvaló, hogy az érzéklettől
az általános képzetig vezető fázisfejlődés jelenlegi szempontunk
ból azzal a tendenciával kapcsolatos, mely a világnak a tér, idő
és egyediség korlátáitól fokozatosan felszabadult, elvont és egyetemes
megismerésére irányul.
További és az eddiginél szélesebb betekintést nyerünk a
fázisárnyalatok rendszerét kormányzó törvényszerűségekbe ak
kor, ha az egyes fázisok genetikai viszonyát, azaz egymásból
keletkezésének menetét próbáljuk kimutatni.
Kétségtelen és a következő gondolatsor szilárd kiindulási
'a
hogy az összes fázisok eredő forrását az érzékiéiben,
Ö i az,
benyomásban, vagyis az érzékszervi ingerlés nyomán
fellépő első és alapvető élménystádiumban kell keresni. Mint
ahogy minden lelki struktúra az érzetből, úgy minden fázis
féleség az érzékiéiből származtatható. Bármelyik felsőbbrendű
nek vagy „mélyebb“-nek nevezhető fázis az érzékletnek valaininő utóhatása, fejleménye, hátramaradt nyoma vagy átalakult
produktuma.
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Első fontos különbség, mely genetikusán nézve, az ismer
tetett fokozatok között adódik, abban áll, hogy vájjon a mélyebb
fázis egyetlen és egyszeri érzékelésen alapul-e avagy előállásá
hoz többszöri érzékelési aktus együtthatása szükséges? Halad
junk végig ebből a szempontból a fázisárnyalatok teljes során.
Ami mindenekelőtt az utóképet illeti, megállapíthatjuk, hogy
ez szabály szerint egyszeri érzéklés hatásaként lép fel. Az eidetikus képzet fellépéséhez egyszeri előzetes érzéki Telfogás szin
tén elegendő lehet, ha az kellő ideig tart. Nem egészen ez a
helyzet a hallucinációnál és a vele rokon álomképeknél. Itt
ugyanis az eredetül szolgáló érzékietek már nem mutathatók ki
oly határozottan, mint az előbb nevezett két fázisnál és így az
sem nyilvánvaló, hogy a hallucinált vagy álmodott kép egy
szeri alkalommal vagy sok hasonló és ismétlődött érzékészlelet
nyomaiból formálódott-e ki ?
Áttérve most az elsődleges vagy tiszta emlékkép megjele
nési tipusára, itt az érzéki eredet szempontja alkalmasnak bizo
nyul arra, hogy a szóbanlevő fázisszakaszon belül több fontos
árnyalatot különítsünk el.
Ebben a tipuskörben ugyanis önálló és fázismélység tekin
tetében mintegy felszínesebb kategóriába sorozzuk azokat a
reproduktiv élményeket, amelyek kimondottan egyszeri érzéke
lés nyomaiként jelentkeznek. Ez a fázisfok megfelel a Ziehen—
Ranschburg-féle elsődleges egyéni képzetnek; ám bizonyos
korlátozással, amely korlátozás a struktúra és a fázis szempont
jának általam javasolt élesebb elkülönítéséből folyik. Ranschburg
„Az emberi elme“ c. munkájában (84—86. old.) az elsődleges
egyéni képzet tipusának megvilágításánál tárgyak, személyek,
térileg összefüggő tárgycsoportok és jelenetek példáit említi ;
tehát a fázismélyülésnek ezt a fokát ő legfőképen a magasabb
összetettségű struktúrákkal, mint pl. tárgyképzetekkel és homochroniásan társult tárgy képzelkomplexiókkal kapcsolatosan mu
tatja be. Ugyanezen szerző más helyen (91. old.) említést tesz
arról is, hogy a tulajdonságokra, elemi jellegekre vonatkozó
általános képzetek, éppúgy mint az általános tárgyképzetek, a
megfelelő elsődleges egyéni emlékképekből való összeolvadás,
kontraháló és excernáló munka útján keletkeznek. Szerző tehát
az emlékképek lelki fázisszakaszát két szerkezeti foknak vagy
típusnak megfelelően jellemzi. Ennek a felismerésnek szerves
kiegészítéséül szükségesnek véljük utalni arra, hogy az egy
szeri érzéklés nyomakép fennmaradó és reprodukálható elsőd
leges emlékképek ugyanannyi és ugyanazon szerkezeti, azaz összetettségi fokon fordulhatnak elő, mint az éi'zékletek, tehát tartalmi
jelleg szerint érzetek, egymodalitású vagy többmodalitású érzetképletek lehetnek, mégpedig az egyes szerkezeti féleségek sze
rint esetleg szimultán és szukcesszív idői alkattal. Ugyanez a
szerkezeti variabilitás érvényes az alábbiakban bővebben meg
beszélt általános képzeti fázisra is, mely szintén érzeteknek
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vagy különböző rendű érzetképleteknek tiszta megjelenési for
mája lehet. Ami az érzetképletnél magasabb összetettségű, neve
zetesen az anyag-, test- és tárgyképzeti struktúrákat illeti, ezek
sem kizárólag az érzéki, sem csupán az elsődleges vagy másod
lagos emlékképi fázishoz nem sorozhatók, hanem rendszerint
fáziskombinációk termékei. Ez áll tehát a Ranschburg által élesen
elkülönített másodlagos egyéni képzetre is, t. i. egyes tárgy
ról vagy térileg összefüggő tárgycsoportról ismételt érzéke
lések, azaz egyéni megismerés útján kialakult és e tárgyat
vagy tárgyképletet összefoglalóan jellemző tapasztalatra.
Ami az elsődleges, azaz egy-észlelésből származó emlék
képek anatómiai megalapozását illeti, ez nyilván az érzékietek
valaminő „plasztikus“ munkájának eredménye. Minden érzéki
agykéregizgalom hátrahagyja lejátszódása alkalmával a maga
specifikus nyomát, vagyis az azonos struktúrájú emlékkép nyil
vánítására potenciálisan képes „engramm“-ot, mint Semon nevezi
vagy „determinánst“, hogy Kohnsiamm kifejezésével éljünk.
E reziduális valaminek — mely talán nem más, mint egy-egy
ganglionrendszernek módosult anyagbontási karaktere — funk
ciója a primér emlékkép vagy képzet. Ilyen elsődleges emlékkép
valószínűleg minden tudatossá váló (appercipiált) érzéki benyo
máshoz automatikusan kapcsolódik, azaz minden tudatos érzék
iét kiegészül a neki adekvát, azonos szerkezetű, de az észlelési
aktusban önállóan még nem érvényesülő emlékképszerű fázissal,
mely egyszerű módon az agykérgi érzékközpont működési iz
galmának centrálisaid) kéregterületre való átáramlása útján
keletkezik. Hogy azután ugyanez az emlékkép más központi
agymezők felől utóbb önállóan is reprodukálható-e, az már az
érzékiét asszociatív értékesítésének, feldolgozásának feltételei
től függ.
*

A fázismélyülés további folyamatára térve át, kétségte
lennek látszik, hogy az emlékkénnél mélyebb közképzeti fázis ma
gából az elsődleges emlékképből fejlődik, amint ez utóbbi vi
szont az érzékletből keletkezett. Míg azonban az egyéni és
konkrét emlékképet az érzéki aktus lezajlása feltehetően puszta
izgalomátterjedés, az ú. n. „Bahnung“ és egyszeri engrammképzés útján alakítja ki : már ennek a továbbmélyülése egészen új
elv szerint és pedig az érzékietek ismétlődése által, hasonlósági
társulás és összeolvadás alakjában megy végbe. Minthogy ugyanis
minden normális hétköznapos érzéklet neuronizgahna automati
kusan átterjed az, egyelőre hipotétikus, emlékközpontok kap
csolatos pályáira (más szóval minden tudatos érzékietünket a
saját elsődleges emlékfázisa pillanatnyira, mechanikusan és ön
állóban beolvadásban kíséri), ennek folytán az érzékiéinek többé
vagy kevésbbé változatlan ismétlődései megfelelően befolyásol
ják, alakítják és rendezik az első érzékelés után létrejött prim ér

80

Gergő Endre

emlékképet. E tényállás csak egyszerű következménye a ha
sonló jellegű neuronizgalmi folyamatok összeolvadási tendenciáéppen úgy, mint ahogy az érzettől a világegyetem össz
Iának;
képéig terjedő élményszerkezeti tagozódás korábbi vizsgálatunk
szerint egyenesen következett a szimultáneitásban vagy gyors
szukcesszivitásban adott neuronizgalmak egyesülési tendenciá
jának elvéből.
Annak vizsgálatánál, hogy az érzékietek ismétlődése mi
módon vezet a primér emlékképen túl új, mélyebb reproduktiv
fázistipus kifejlődéséhez, mindenekelőtt számolnunk kell azzal a
felismeréssel, hogy egy érzékiéi teljesen azonos jellegben úgyszólván
sohasem lép fel másodszor. Ennek a tételnek igazolására a külön
böző érzékmodalitások köréből választott példák egész sorát
lehetne szolgáltatni. Ami pl. az optikai érzéket illeti, ugyanazt
a látási benyomást szinte sohasem nyerjük kétszer teljesen egy
forma módon. Hol a látott dolgok objektiv téri rendje vagy
alakja, hol a szemlélő alany hozzájuk viszonyított távolsága,
iránya, tartásbeli, perspektivikus beállítódása, a megvilágítás
módja és ereje, légköri behatások, a látószerv működésének
pillanatnyi sajátságai, a figyelem intenzitása vagy szétszórtsága,
tehát a tényezők hosszú sora hat együtt az optikai teljesbenyo
más kialakításában ; és ezek a tényezők feltehetőleg soha vagy
egészen ritkán produkálnak olyan érzékletet, mely egy korábbi
val tökéletesen azonos módon játszódik le. Ugyanez áll az
akusztikai észrevevésre is, ahol például egy melódia hallási be
nyomását a hangszeren játszó egyén mozgásainak koordinációja,
ennek megfelelően a hangok magassági, erősségi, tartam-, hangsúlybeli vonatkozásai, a hely akusztikája, valamint az előbb
említett szubjektív beállítottsági momentumok együttesen deter
minálják ; bizonyos tehát, hogy az akusztikai érzéklet is minden
ismétlődésnél, azaz látszólag változatlan újrafellépésnél, számta
lan finom variálódást szenved. De éppoly könnyen be lehetne
igazolni ennek az állításnak a tapintási, sőt az íz- és szagérzetek
körében is érvényes voltát. Kétségtelen tehát, hogy normális
viszonyok között minden egyes érzéklésünk új és a korábbi
rokon érzékietekkel sohasem tökéletesen megegyező jellegű él
mény. Ebből következik, hogy valamely külvilágbeli formának,
jelenségnek, tárgynak vagy mozzanatnak a többszöri percepciója
nem jelenti a megfelelő élménynek önmagával azonos, változat
lanul ismétlődő fellépését; hanem csak az egymáshoz igen ha
sonló benyomásoknak olyan egymást követő sorozatát, amelynek
tagjai egymással a hasonlósági asszociációelv alapján közös kép
letté olvadnak össze.
Ha most a komplex-észlelések látszóan egyforma ismétlő
désénél fellépő élményvariálódás mélyebb alapjait vizsgáljuk,
úgy ennek okát bizonyos elemek azonos, viszont más funkció
elemek változó fellépésében kell keresnünk, így részint bizo
nyos komponens érzetkvalitásoknak és érzetintenzitásoknak az
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egyes alkalmakkor másféle voltában, részint az érzetös.-;zefüggések módjának apró változásaiban. Ily módon azután a hétköznapos és rendszerint tagolt tárgyismeretet nyújtó érzéki
észrevevéseknek látszólag és megközelítően azonos ismétlődéseit
az összetevő érzetek és érzetképletek hol azonos, hol váltakozó
fellépésére vezethetjük vissza.
Ez a körülmény lehetővé teszi számunkra az emlék
képen túlmenő fázismélyüléseknek szerkezeti szempontból
differenciáltabb szemléletét. Ugyanis bizonyosnak véljük, hogy
egy a jelen időpontban lejátszódó érzékiéinek valamelyik ko
rábbi, közös objektiv forrású, tehát csaknem egyenlő tartalmú
(struktúrájú) érzékidhez való viszonyulása (ami hasonlósági tár
sulás, azaz összeolvadás alakjában történik) nem alapul a két,
különböző időpontban lefolyt érzéklet összes részeinek válo
gatásnélküli egyesülésén; hanem a két élmény csupán homológ
részeiben viszonyul egymáshoz és olvad egybe az adekvát reziduumok, illetve elsődleges emlékképek közvetítésével. — fia
kezembe veszem ugyanazt a kődarabot, melyet egy korábbi
alkalommal már ugyanígy szemléltem, akkor a most keletkező
érzéki élményből az optikai érzeti összetevő, vagyis a színérzés
mindenkor a korábbi színérzés reziduumával, az optikai alakbenyomás az előző érzékiéinek hasonló tartalmával, a jelenlegi
taktilis érzés a korábbi tapintási vagy nyomásérzés visszama
radt funkciótermékeivel egyesül és így tovább. Semmiképen
sem folyhat le azonban a jelenlegi aktus úgy, hogy pl. a mos
tani taktilis és a múltbeli optikai érzéklettartalmak egymással
válogatatlanul keverednek ; hanem ez az egyesülés, tehát a komp
lex észrevételek mélyülése mindenkor a modalitások és kvalitások
szerint különválasztható szerkezeti funkció-elemeknek különkülön mélyülési aktusaira bomlik szét. Amennyiben példánkban
csak az optikai érzeti mozzanatot tekintjük : a most látott kő
szürke színének megfelelő fényérzet a múltkori hasonló alka
lommal észlelt szürke szín homológ érzetnyomát fogja beolva
dás útján befolyásolni, illetve ennek kvalitativ-intenziv befolyá
sát felvenni; a kő jelenlegi érdességében adott tapintási élmény
a korábbi hasonló érzékszervi percepció nyomaival kombiná
lódik; a kő most érzett hidegsége a korábbi alkalommal eset
leg kiváltott hidegérzéssel olvad, rendszerint elválaszthatatlan
ismeretegészbe s. í. t. így tehát a két vagy több különidejű,
de tartalmilag igen hasonló érzéklet összeolvadásának egész
eredményében mint részeredményt a fényérzetek kontrahálódását (ugyanígy, természetesen, a tapintási, az esetleges hő-, íz-,
szag- stb. érzetekét) tudjuk elkülöníteni. Feltéve már most, hogy
a kődarab érzékelését harmadszor, negyedszer, esetleg sok ízben
megismétlem, akkor — hogy az optikai komponensnél marad
junk — a minden egyes alkalommal jelentkező, nem teljesen
egyező, mert megvilágítás, távolság és egyéb tényezők hatása
alatt változó kvalitású színérzetek egész sorának hasonlósági ala-
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pon összeolvadt emlékszerű rezultánsát nyerjük, mely nem más,
mint a kő szürke színének általános képzete. Ebben az elemzésben
tehát érzeti struktúrájú élménynek másodlagos fázismélyülésével,
a prim ér emlékképen való tulfejlódésével van dolgunk. A kő
„szürke“ színérzete a maga elsődleges emlékképi fázisaiból
közképzetté mélyült, anélkül, hogy strukturális egyszerűségét,
azaz érzetszerűségét elvesztette volna.
Tekintve azonban, hogy a kődarab gyakori látása vagy
több hasonló kődarab észlelése nemcsak a színérzetnek, hanem
az egyéb modalitásű, pl. tapintó, nyomási stb. érzékletkomponenseknek ugyanilyen variáló ismétlődésével és fokozatos egy
beolvadásával jár együtt: ennélfogva a sokszori észrevevés
nyomán nemcsak a kőre jellemző szürke szín, hanem az arra
sajátos más anyagi és alaki tulajdonságok közképei is kialakul
nak s ezek egymással a mindenkori idői érintkezés folytán
éppoly szorosan társulnak, mint ahogy ez külső érzéklésnél az
egyes érzéki összetevők között történik. így jött létre — egy
szerű struktúrájú általános képzelek érintkezési asszociációja
útján — a kő komplex általános képzete, az a csökkent szemléletességű élmény, ami a „kő“ szónak hallásakor vagy látása
kor, mint ennek a szónak értelme, jelentése aktuális bennünk.
Az anyag- és tárgyismeretet magában foglaló közképzet
tehát nem egyszerű lelki folyamat, hanem felbontható az illető
anyag- vagy tárgyféleség egyes jellegeiről szukcesszive kifej
lődött parciális közképekre, melyek magukban véve érzetek
vagy érzetképletek általános képzeti fázisát jelentik. Más szóval,
az általános képzetek lelki fázisrendszerében éppúgy számol
nunk kell a strukturális különbségekkel és a komplexiókat
éppúgy elemekre kell visszavezetnünk, mint ahogy ezt az érzéki
és emlékképi fázisra nézve eszközöltük.
*
A szürke kődarab benyomásának elemzése rávilágít arra
a fontos tényállásra, hogy az érzékiéitől kiinduló fázismélyü
lések menete a mélyülésnek alávetett élmény struktúrális jellege
szerint változó lehet. Az érzéklet — emlékkép — általános kép
zet hármas genetikai fokozatossága csak az érzetnél és az érzet
képletnél jelentkezik a maga tiszta egyszerűségében. Összetett
anyag-, test- és tárgyészleléseken a fázismélyülés — éppen az
élmények szerkezeti tagozódása és rétegeződése folytán — az
egyes rétegek vagy funkciótartalmak szerint különböző módon
megy végbe. Ennek folytán bizonyos élménykomponensek kevésbbé, mások jobban mélyülnek, azaz kevesebb, illetve több
fokozattal távolodnak el az érzéki stádiumtól ; egyesek az érzék
iét!, mások elsődleges emlékképi, ismét mások a közképzeti
aszpektust nyilvánítják; s ez a szerep ugyanannál az egyénnél
(alanynál) is a percepcióviszonyokhoz alkalmazkodóan váltakozhatik. A normális, azaz komplex észleletek mélyülése tehát első-
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sorban fáziskevertséget, majd a fázistipusok változó kombináló
dása folytán pillanatnyi fáziskonstellációkat eredményez, melyek
sajátos irányú elemző vizsgálatot követelnek.
Valamely tárgy, pl. egy asztal szemléletében többféle
fáziskonstelláció állhat elő — lényegileg azonos struktúra mel
lett — aszerint, hogy a tárgyat csupán látószervemmel vagy
csupán tapintószervemmel, vagy a kettővel egyidejűleg, esetleg
egy harmadikkal, negyedikkel stb. percipiálom, továbbá, hogy
egy bizonyos asztalra csak visszaemlékezem vagy „az asztal“
mint dologtipus általános szemléleti képét állítom tudatom elé.
lia a tárgyat csak látom, úgy annak taktilis érzetmozzanatai,
mint egyedi vagy általános képzet (emlékkép) aktuálisak ; ha
azt csak tapintom, anélkül, hogy látnám, akkor az adekvát opti
kai élmény jelentkezik ezekben a reproduktiv stádiumokban. Ha
egy bizonyos asztalra emlékezem, úgy tudatállapotomban egyéni
emlékképek közképekkel váltakozhatnak ; ha pedig végül csak
általában „az asztal“ képét próbálom megjeleníteni, úgy ebben
túlnyomóan közképzeti fázisú tartalmak fognak szerepelni.
15
fáziskonstellációk közelebbi vizsgálata a szőkébb lélek
tani problémák egy sorának megoldásához fog vezetni. így az
ismertség, a (konkrét) ismerősség, idegenszerűség, idegenség,
megszokottság, szokatlanság és furcsaság érzelmi tünetei, de
nagyjában véve a meglepetés, megdöbbenés, ijedtség, rémület
emóciói is bizonyos fázislconstellációknál feltűnő belső társulási
gátlások és könnyítések tudatbeli (közérzésbeli) értékeléséből
születnek. E problémák közelebbi tanulmányozása már a
fáziselv szélesebb pszichológiai érvényesítésével kapcsolatos.
A fázisfejlődés végpontjául vizsgálódásaink mindenütt az
általános képzetet, vagyis azt az élménystádiumot mutatták ki,
mely több egyszeri érzékelés nyomakép visszamaradt több
egyéni emlékkép hasonlósági összeolvadásának s a közös funk
ciómozzanatok egységes leszűrődésének terméke.
Ami az általános képzet vagy közképzet fázisjellegének
specifikus problémáját illeti, a közelebbi elemzés itt azt mutatja,
hogy ez a fázis nem egyetlen fokozatot, hanem a szőkébb
fázisnüánszoknak egész sorozatát képviseli; úgyhogy joggal az
általános képzet fázisszakaszáról vagy fokozatsoráról beszélhetünk.
E sor keletkezése érthetővé válik, ha abból indulunk ki, hogy
minden általános képzet a rokon struktúrájú érzékietek, illetve
ezek nyomán alakult elsődleges emlékképek kisebb vagy nagyobb
csoportjának hasonlósági társulásából, azaz összeolvadásából szár
mazik. Aszerint, hogy kisebb vagy nagyobb, szűkebb vagy
tágabb körű élménysokféleségnek a közös leszűrődési terméke,
az általános képzet hol felszínesebb, hol mélyebb fáziskategó
riába kerül, anélkül, hogy közképzeti jellegét feladná. Ezen a
ponton találjuk meg az emberi fogalmak sokféleségében adott
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ú. n. absztrakciófokozatoknak, a fogalmi fölé- és alárendelések
nek (subsumtiók), az érzetig visszavezető lélektani alapját.
Ki fog tűnni ez a tényállás akkor, ba most a továbbiak
ban — eddigi kifejtéseink szemléltető egybefoglalásaképen —
a fázismélyülés menetét az érzéklettől a lehelséges legmélyebb
fokig teljességében pillantjuk át. Mivel nincs mód arra, hogy
az összes lényeges szerkezeti fokozatokra jellemző fázissorokat
e fokozatok mindegyikére külön bemutassuk, ezúttal csak két
struktúratipusnak összes fázisárnyalatait fogjuk elősorolni : az érze
tét, mely a legegyszerűbb és a tárgyképzetét, mely a legbonyo
lultabb az egységes lelki folyamatok között.
Egy adott érzet, például a piros szín optikai érzete, a kö
vetkező fokozatokban mélyülhet:
1. Felléphet mint érzéklet, ha látóészrevevésem körébe
egy piros színfolt is esik;
2. felléphet mint elsődleges endékkép, ha egyszer látott
piros színfolt élményét újrafelidézem;
3. kiváltódhatik az érzéklet és az emlékkép közti anormális átmenetfázisok valamelyikében, tehát mint utókép, eidetikus kép, illúzió vagy hallucináció alkateleme;
4. ugyanez az érzet megjelenhet mint általános képzet, ha
ugyanannak a színfoltnak vagy pedig több ugyanolyan színfoltnak
ismételt látása alapján az illető színtónust magam elé képzelem
anélkül, hogy annak éppen egy bizonyos korábbi látását ele
veníteném fel ;
5. felléphet a szóbanlévő érzet, mint az előbbinél mélyebb
fázisrendű általános képzel akkor, ha nem szorosan a kérdéses
piros tónust idézem magam elé, hanem általában a piros színt
elképzelni. Ez az aktus már rendszerint nem közvet{íróbálom
en szemléletes átélés formájában, hanem fogalmi úton, a „pi
ros“ vagy „pirosság“ szónak tudatossá tétele útján megy végbe.
A pirosság fogalma valójában nem más, mint a most szóbanlevő közképzeti fokozatnak egy hozzája társult adekvát verbá
lis képzet általi képviseltetése ;
6.
tovább mélyül ugyanez az élmény, ha a „pirosság“
szóval kifejezett kvalitatív érzetsokféleséget az optikai érzet
kvalitásoknak, tehát rokon élményeknek még nagyobb körével
olvasztjuk össze és a hasonlósági kontrakciók kristályosuk funk
ciótermékét egy új, még általánosabb fogalom segélyével fejez
zük ki. Ez az általánosabb fogalom példánkban a „szín“' fogalma,
melynek jelentésélménye egy az öszes optikai érzetminőségek
ből leszűrődött és szóképzet közvetítésével tudati önállóságot
nyert általános képzet.
Ebből a példából már kiviláglik, hogy az érzékietek fázis
mélyülése bizonyos lépcsőfokon a fogalomalkotás lehetőségét
nyitja és annak nyersanyagát teremti meg. E fokozatként
nyilván az általános képzet fázisszakasza jön számításba — a
fogalom az általános képzetre épül —, míg az érzéklet és elsőd-
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leges emlékkép, bár a fogalmak aktuális mozzanatai lehetnek,
azoknak nem szükségszerű tartalmai. Ugyanis minden, szavak
kal kifejezhető fogalom egyik tagjában válaminő egyszerű,
részleges vagy csoportos szóképzetből, másik tagjában pedig
valaminő közképzetből (azaz közképi fázisban adott érzetből,
érzetképletből, tárgyképzetből stb.) kell hogy álljon. Aszerint
már most, hogy a fogalom centrális közképszerű tagja, azaz
jelentésélménye mily széles körű elsődleges élményekből kontrahálódott, azaz mily mélységű fázisfoknak felel meg: a fogal
maknak szűkebb értelmű és konkrétabb, avagy általánosabb
és elvontabb válfajai keletkeznek.
Kíséreljük meg most a fázissornak ugyanezt a teljes, a
fogalmi élményrendszerbe átnyúló felépítését nem az érzeten,
hanem a már vizsgált magas struktúrarendű élményen kimu
tatni. Ezen a vonalon, például, az íróasztal érzéki képétől kiin
dulva, az élményszerkezet minden lényegbeli változása nélkül,
tehát puszta fázisfejlődés útján a legáltalánosabb konkrét fogalmak
jelentésszerű élménytartalmához jutunk el, a következő módon :
1. kiinduló fázis egy íróasztalnak látás vagy tapintás útján
való érzéki felfogásakor keletkező élmény;
2. ugyanannak a tárgynak egy bizonyos látóészlelés nyomán
történő utóképi felfogása ;
3. korábbi érzékelés alapján ugyanezen tárgy eidetikus szem
léletképének megjelenítése;
4. annak hallucinált látása vagy tapintása (ide sorozhatjuk
az álomban való megjelenést is);
5. egy bizonyos korábbi észrevételen alapuló és erre az
észrevételre individuális határozottsággal utaló visszaemlékezés : az
íróasztal elsődleges egyéni képzete;
6. több, ugyanerről a tárgyról nyert korábbi észlelésből
összeolvadt, ezért a tárgyat időponttól és alkalomtól függetle
nül reprezentáló emlék : vagyis az íróasztal másodlagos egyéni
képzete ;
7. sok hasonló külsejű és ugyanazon rendeltetésű tárgyról,
azaz sok íróasztalról nyert korábbi észleletekből összeolvadt
sémás reproduktiv élmény, mely az alapul vett tárgyat már
nemcsak tértől és időtől, hanem individualitástól is független,
tipikus mivoltában jelképezi „az íróasztal“ általános képzete;
8. a hasonló alakú és rendeltetésű tárgyak még nagyobb
körére kiterjedően nyert (azaz még nagyobb számú és sokféle
ségű érzéklet összeolvadásából leszűrődött), az előbbieknél szükebb struktúrájú, de tágabb ismerőértékű közképzet: „az asztal“
általános képzete. Majd ugyanezen a fázisfejlődési úton tovább
haladva, mind szélesebb élményrendszereknek hasonlósági alapon
való kikristályosodása útján ;
9. a „bútor“ általános vagy közképzetéhez,
10. a „használati tárgy“ „
„
11. a „tárgy“
„
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12. a „dolog“ konkrét jelentésű közképzetéhez jutunk el.
A most leírt fázissor oly struktúrára vonatkozik, vagyis oly
szerkezetű élmény fokozatos fázismélyűlését mutatja, mely meg
felel a hétköznapos észrevételek összetettségi mértékének. Ebben
a felsorolásban már el kellett tekintenünk a tiszta fáziselvűségtűl, amennyiben az ilyen komplex struktúráknál szükségszerűnek
kimutatott fáziskevertséget figyelmen kívül hagytuk és csak a
domináló, ezért közvetlenül felismerheti) és az illető élmények
fázisjellegétjelsősorban meghatározó mélységfokokat vettük számí
tásba.
Kitűnik a fent közölt két példából, hogy a fázislehetőségek
száma, vagyis az árnyalatok sokfélesége a szerkezetfok által
determinált mozzanat és pedig általában : minél egyszerűbb egy
élmény szerkezete, annál kevesebb számú és minél komplikál
tabb, annál több fázisfokot különíthetünk el.
Kitűnt továbbá az is, hogy a részletezőbb fázisvizsgálatnak
végérvényesen sikerül felmutatnia az érzékietek fuukciórendszere
és a fogalmak, illetve a gondolatok funkciórendszere közti hiány
talan kauzális és genetikus átmeneteket, s ezzel a „nihil est in
intellectu, quod non fuerit in sensu“ évszázados princípiumát
döntő módon beigazolni, egyben annak tiszta fiziológiai értelme
zését érvényre juttatni. Nyilvánvaló ugyanis, hogy a fent leírt,
neurológiailag megalapozott fázisfokozatosságon alapul fogal
mainknak a logikából ismert hierarchikus tagozottsága ; az a
tagozottság, melyben egy homályosan értelmezett „absztrakció“folyamat a gazdag élménytartalmú, de szűk ismereti körű fogal
makat szegényes élménytartalmú, de széles jelentésű fogalmakká
fejleszti ; amely út pl. az íróasztal fogalmától a tárgy fogalmáig,
a kátránytól — az anyag, a négertől — az élőlényig vezet s. í. t.
A gondolatok agybeli működésrendszerének a fogalmak
ugyanoly értelemben vett elemei vagy komponensei, mint áz
érzetek az érzetképleteknek vagy ez utóbbiak az egységes tárgy
benyomásoknak. Ha azután a gondolatelemzés útján nyert fogal
makat, mint önálló élménytipusokat vesszük bonckés alá, úgy
itt már az ismertetett organizáció-elvek figyelembevételével
haladhatunk a lehető legkisebb lelki folyamatrészek vagy moz
zanatok, az érzetek felé.
A fogalom élménytipusának az érzékletrendszerre való
elméleti ráalapozása részben a struktúrális, részben a fáziselv
hez igazodik. Minden fogalom ugyanis szerkezetileg két tagból
áll : a mindennemű jelentés vagy értelem nélkül is produkál
ható szóképzetből és a minden szóérzéklet, sőt esetleg szóemlé
kezés nélkül is ‘àkiuaWzàWxatà jelcntésélményböl. Ami a szóképzeteket
illeti, ezek maguk struktúrális szempontból különleges képződ
mények és pedig oly érzetképletek, melyek három érzékmodali
tás (a látás, hallás, valamint a kinesztélikai érzék) által egyként
termelhetők, de ezek közül rendszerint legalább egyszerre
kettő által produkáltalak. Különleges hivatásuk az, hogy más

A z érzékietek fázisrendszere

87

élményeket reprezentálnak a tudat összefüggésében. A foga
lom, mint lelki (szimbólikus agyélettani) működés, kivétel nél
kül bizonyos élményszerűségeknek a tudatüzemben szóképze
tek, esetleg szóképzettöredékek, pl. ragok vagy szóképcsortok
útján való képviseltetése, aminek ismerettani, valamint biológiai
genetikai alapjai e dolgozat körét túllépik. Itt kapcsolódik be
azután a fogalmak lelki egységét megalapozó fázismomentum.
Ugyanis a szóképzet által a tudatban reprezentált élmény tet
szésszerinti összetételű lehet, de szabály szerint a közképzeli
fázisárnyalathoz tartozik ; míg a szóképzeti jegy maga akár
érzéki, akár elsődleges emlékképi vagy ugyancsak általános
képzeti stádiumban lehet aktuális, aszerint, hogy a fogalmat
képviselő szavakat érzékileg fogjuk fel, azokra egyedileg vagy
általában emlékezünk.
Fenti alapon minden fogalmat alapelvileg egv szóképzet
ből és egy másik, közképzeti fázisváltozatban adott élmény
komponensből megszervezettnek kell felfognunk. Az előbbi
komponens a fogalom szójegye, az utóbbi pedig a jelen
tés élménye, mely az adekvát szóképpel egybeolvadva, annak
tudatos értelmet kölcsönöz. Megjegyzendő, hogy a pszichológiai
lag értelmezett fogalmak közé — másutt kifejtendő gondolatmenet alapján — be kell kapcsolnunk a csupán vonatkozáso
kat jelző másodrendű nyelvtani képleteket is sajátos jelentésük
kel együtt, mint pl. a kötőszót, névmást, határozószót stb.
A fogalmak egész rendszere törzsfejlődési!eg ügy állha
tott elő, hogy az érzékietek bizonyos őseredeti strukturális
képletei először elmélyültek, vagyis a hasonlóságszerinti funkcióösszeolvadások és kiválások sorozatán keresztül mindenekelőtt
közképzeti fázisfokra fejlődtek át ; majd pedig a már meglevő
struktúrák, azaz érzetek, érzetképletek és tárgyképzetek közül
egyesek a biológiai szükségszerűség elvénél fogva specifikus szó-,
illetve hangzóképzeti jegyekkel egészültek ki, ami már az
egyidejüségi-érintkezési társulás agyfiziológiai törvénye szerint
mehetett végbe. Ez a folyamat, mint viszonylag kezdeti fejlő
dési periodus, még csak a konkrét anyagi-testi-tárgyi fogalom
rendszeri rögzítette meg ; az absztrakt fogalmak későbbi eredetű
és magasabbrendű élményköre mái1 úgy jött létre, hogy az
érzékied rendű benyomásoknak egyre tágabb és differenciáltabb
rendszerei s az egyes rendszerek közti különféle elvű relá
ciók is önálló szóképzeti képviseletet nyertek az emberi agy
ban, amivel egyidejűleg a fogalmak idői organizálódása, a gon
dolatalkotás is lehetővé vált. Közreműködtek ebben az előbb
említett másodrangú logikai képletek, a névelők, névmások,
kötőszók, stb., amelyeknek jelentésélményei különböző, máig ki
nem elemzett, de a kutatás fejlődésével kielemezhető és stuktúrálisan az érzetre, fázis szerint pedig az érzékiéire visszave
zethető pozitív tartalmú lelki funkciók.
Érzékleteink fázisfejlődése, mint önálló, a szerkezeti fejlő-
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déstől elkülönítve tekintett probléma, nem az élményvilág alsóbb
és magasabb rétegeződésével (érzékiét-, fogalom-, gondolatrend
szerre oszlásával^, hanem a mindenféle rendű megismerés objektiv
érvényével kapcsolatos, összefügg továbbá ez a probléma, mint
említettük, a felismerés, újrafelismerés, nemkülönben a „megértés“
aktusai körül csoportosuló érzelmi típuskor (ismertség, megszokottság, ismerősség, szokatlanság, újszerűség, idegenszerűség, idegenség, a meglepetés, megütközés, megdöbbenés, ijedtség, rémü
let stb.) asszociatív alapjainak kutatásával. Ez úton kell keres
nünk az időészlelés, valamint az időfogalmak érzékletbeni gyöke
reit is, amennyiben pl. a jelen felfogása az érzéki, a múlté
az emlékezeti, a jövőé pedig a közképzeti fázisszakasz saját
ságain alapul.
Végső összefoglalásban az élmények szerkezeti és fázis
értékelése minden lelki differenciálódásnak alapvető kezdetéül
tűnik fel. Az intellektuális lelki kör, vagyis a szorosan vett isme
retélmények szerves tárgyalása nem lehet célravezető a kettős
princípiumnak önállóan, majd kölcsönös vonatkozásban való
alkalmazása nélkül. Csupán az érzelmi és akarati jelenségkörnél
mellőzhetjük, egyelőre, az elemző vizsgálatnak ama két irány
ban történő kiterjesztését ; míg a lelki élet magasabb, már nem
csupán aktuális (folyamatszerű), hanem potenciális egységeinek
szemléletében — aminő az egyéniség, jellem, temperamentum,
hajlam, tehetség, stb. — a kettős mértékű tagozottság alapténye
már csak közvetett, egyelőre fel nem ismerhető módon jut
érvényre.
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Az emberi arc az új fiziognómia és karakterológia szerint
is ezerféle vonásból alakul ki, de ezek között — hacsak mes
terséges torzítóeszközökkel bele nem kontárkodik az ember a
természet művébe — természetes harmóniát talá'unk. Pl. magas,
négyszögletesen tagolt homlok sose fordul elő pisze orral vagy
hátraszökő állal. Ez a külső harmónia lehet ugyan belső erők
vagy képességek szimbóluma, amint sokan tartják, de a belső
harmónia megteremtése ezerféle benyomásunk, képességünk és
indulatunk között nem oly könnyű, mint az arc kozmetikai
sebészete vagy annak idomítása. Az inkább széthúzó, mint össze
tartó érzületek és hangulatok, az elvek és benyomások között
magunknak kell valamilyen harmóniát teremtenünk állandó
igyekezettel, éberséggel és erőfeszítéssel. Ez az óriási, belső,
fegyelmező munka, ez az egységesítő hatalom az, amit önura
lomnak nevezünk.
Lehetséges-e egyáltalán ilyen önuralomra szert tennünk?
A determinizmus ellenvetése hangzik velünk szemben mindjárt
á kérdés föltevésekor. A gyermek éppúgy jónak vagy gonosz
nak születik, akárcsak költőnek vagy kontárnak, hirdeti a deter
minizmus. Mintha ma is igazat kellene adnunk a régi római
közmondásnak : l zd el bár a természetet vasvillával, mégis min
dig visszatér.
Ezzel a tévedéssel szemben elég a nagy nevelők tapasz
talatára hivatkoznunk. A XVili. században Burgundia hercege
haragos, türelmetlen, a szülőkkel s a kiszolgálókkal szemben
sértő, kegyetlen, még az időjárás ellen is folyton lázadó, átkozódó
gyermek volt; 18 éves korában pedig önmagával szemben szigo
rúan fegyelmezett fiatalember, szüleivel és környezetével pedig
nemcsak szeretetreméltó és türelmes, hanem határozottan sze
rény, sőt alázatos. Igaz, hogy nevelői Fénelon és Fleury voltak,
akik nevüket egyébként is beírták a nevelés történetébe. De
nem szükséges múlt idők szórványos eseteire hivatkoznunk,
szinte napjainkban látjuk még Don Bosco fiainak működését
vagy Bartolo Longo intézményét Pompei-ben, hol a fegyencek
gyermekeit gyűjtik össze, tehát emberileg szólva a legrosszabbra
determinált gyermeksereget és határozott nevelési eredményt
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érnek el velük. Don Bosco Milánónak utcagyermekeit szedte
össze, Barnardo pedig Londonban gyűjti egybe a kis csavargókat
s intézeteinek 48.000 tagja közül csak 6%-nál nem sikerül a meg
térés. 6200 növendéke Kanadában telepszik meg és a hivatalos
statisztika szerint 27 éven át ezek közül csak 52 került kisebb
kihágás és bűnözés miatt összeütközésbe a hatóságokkal. Az
állami előadó szerint ez °/o-ban kifejezve kevesebb, mint a par
lament ugyanazon idő alatt megbüntetett tagjainak számaránya.
A fölsorakoztatott tények alapján bizonyítottnak valljuk
nemcsak a nevelésnek, hanem az akaratnak, az önnevelésnek
erejét is. De vájjon mindenható-e ez az akarat? Ez az előbbi
nél talán még rosszabb tévedés, melyben sajátságosán találkoz
nak a legnagyobb idealisták a legnagyobb materialistákkal.
Sokrates, Platon és Leibniz majdnem ugyanazt tanítják, mint a
francia enciklopédisták : elég tudnunk a jót arra, hogy meg is
tegyük. Helvetius szinte csodálkozva kérdi, miért ne lehetne az
iskolákban éppúgy tanítani az erényt, mint a számtant és a mér
tani? A közéletben is a történelem anyagelvű szemlélete szerint
csak fel kell világosítanunk a szegény tudatlan népet s egy
csapásra megszűnik minden társadalmi baj. Új törvényeket, új
kódexeket hozunk s a törvények megreformálják az erkölcsöket,
nem pedig az erkölcsök a törvényeket.
Ennek az iránynak ma is elmondhatná a világapostol : ha
Isten nem nyilatkoztatta volna ki a törvényt az embernek, főleg
á törvénytudósoknak, akkor nem vétkeztek volna ellene. Tehát
még az isteni törvény ismerete sem elég, sőt ez a gőgös ismeret
egyenesen megöli a lelket. Szavai szerint a szellem éltet, a betű
öl ; nem elég tehát ismerni a törvényt, hanem szeretni kell az
eszményt és ezt sem valami platonikus rajongással, hanem hatá
sos, tevékeny, áldozatkész szeretettel. A világapostol szavait
nagyszabású történeti indukcióval igazolja Tacitus, a világnak
egyik legnagyobb, legélesebb elméjű történetírója, aki a római
jog, a római törvényhozás legtöbb virágzási idején írja a követ
kező szentenciát : Plurimae leges, pessima respublica. Amikor
leggazdagabb volt törvényalkotásunk, akkor fordult legroszszabbra államunk sora.
Ezek alapján leszögezhetjük, hogy tudásunk erkölcsi ha
tása, ha elvontan tekintjük, az egyéni lelkiismeret szava és áldozatkészsége nélkül, erkölcsi téren aránylag csekély, nem szabadít
meg sem a bűntől, sem a rossz szokásoktól, rossz erkölcsöktől.
Ugyanezt állíthatjuk értelmünket követő akaratunk szabadságá
ról is. A szabadságnak bizonyos minimuma áll rendelkezésünkre,
amit Szent Ágoston úgy fejezett ki : választási szabadság egyes
tárgyakra nézve, de nem tartós mentesség a bűntől. Erkölcsi
téren csak annyira és csak annyiban vagyunk szabadok, amenynyiben fölszabadítottuk önmagunkat; szabadságunk fegyverzetét
magunk tervezzük, érleljük saját lelkiismeretünk műtermében,
magunk esztergályozzuk és csiszoljuk az élet küzdelmeiben.
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Hármas köteléket, hármas bilincset kell széttörnünk, ha
igazán szabadok akarunk lenni. Először is szembe kell néznünk
és szabályoznunk fizikai (vagy pszichofizikai) környezetünketj
másodszor meg kell őriznünk önállóságunkat értelmi és erkölcsi
környezetünkkel szemben és harmadszor: parancsolni kell ön
magunkban mindennek, ami tisztán gépies, ösztönös, ami állan
dóan ellenszegülni hajlandó magasabb törekvéseinknek.
Mindenekelőtt öntudatlan, vak erőkkel találjuk magunkat
szemben és légió azok száma, akik a körülmények játéklabdájává
alakulnak; egyetlen betegség, valami családi szerencsétlenség
vagy a szokatlan időjárás, a halmozódó munka megtöri szegé
nyes energia-készletüket. A bölcs, a józan ember pedig körül
néz, éles szemmel különbséget tesz elhárítható és elháríthatatlan
megpróbáltatások között. Látja, mennyi betegséget meggyógyí
tott már az orvostudomány s talán ugyanannyit, ha nem többet,
a szeretet és a bizalom; látja, mennyi vagyont, mennyi családot
mentett meg a tönkremenéstől az óvatosság és a hidegvér, s
ezért panasz, idegeskedés, sopánkodás helyett azonnal hozzálát
a veszedelem elhárításához. Ha pedig minden erőfeszítése elle
nére a baj el nem hárítható, akkor szemébe néz, számára ez
a napi kereszt, s megőrzi erkölcsi fölényét még akkor is, ha
Horatius szerint: „Et si fractus illabatur orbis“, ha ez a látható
mindenség recseg ve-ropog va összedül, még akkor is félelem
nélkül érik a romok. S ha kikerül a nagy kataklizmából, végig
néz rajta s levonja az élet-iskolájának nagy leckéjét, amelyért
olyan drága a tandíj, de amely igaz bölcseket termel s a viszon
tagságok kemény vésője alatt alakul ki lelkében a kemény,
mindenkor bízó, győzhetetlen ember. Jelmondatai lehetnek:
semmin se csodálkozzál; soha sincsen az embernek olyan rossz
dolga, hogy még rosszabb nem lehetne; és soh’se volt még
úgy, hogy valahogy ne lett volna. Ezekkel az elvekkel vigasz
talta és tartotta fenn magát legnagyobb közéleti, parlamenti
viharok között is Khuen-Héderváry magyar miniszterelnök.
Másodszor: az emberi befolyásoktól kell fölszabadítani ma
gunkat. Ehhez a jelszót vehetjük az apostol-fejedelemtől : Drága
áron vagytok megváltva, ne legyetek emberei: szolgái. Legyünk
magunk urai azokkal szemben, akik sértegetnek, ellenszenvüket
lépten-nyomon éreztetik, akikről azt hisszük, csak azért jöttek
a világra, hogy minket keserítsenek. Velük szemben ne törjön
meg akaratunk, de felindulás rabja se legyünk, mert haraggal
épp oly kevéssé javítjuk meg az embereket, mint az időjárást.
Nevetséges dühbe jönni azon, hogy ma hideg vagy ködös idő
jár, de talán még oktalanabb fölháborodni az emberek hibáin,
mert az időt nem tesszük rosszabbá haragunkkal, az embereket
pedig magunkra szabadítjuk és még jobban elmérgesítjük a
helyzetet.
Megőrizzük szabadságunkat azokkal szemben is, akik ne
künk parancsolnak, mert kétféle engedelmességet ismerünk ; egyik
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— oly gyakori — az alacsony lelkeké, akik fölfelé alázatosak,
meghunyászkodók, lefelé pedig gyalázatosak; a másik, a magasabbrendö pedig az, amely tiszteli elöljárójában a rendet, az
isteni akaratot, a nemzetet s azért teljesíti a parancsot, mert ő
is úgy szereti, m ert ő is úgy akarja. Ugyanilyen a szabad em
ber magatartása azokkal szemben, akik fenyegetik s akik csá
bítással vonzzák a maguk táborába. Nem adja el lelkiismeretét
sem aranyért, sem csillogó hírnévért, semmiféle gyönyörű
ségért.
Végül harmadszor: a szabadságnak tetőpontjához érkezünk,
amelyet nem tudtak kivívni a világnak legnagyobb, legvitézebb
hadvezérei : Nagy Sándor, Nagy Péter és Nagy Napoleon. Ami
kor pl. Nagy Péter a reussokat letiporta, megsemmisítette, a
győzelmi lakomán mértéktelenül ivott s veszedelmesen hado
nászni kezdett kardjával. Egyik legjobb barátja életét kockára
téve hozzáugrott és kicsavarta kezéből a fegyvert, de közben
mély sebet szenvedett. Ekkor szinte öntudatra ébredt a má
morból a hatalmas cár, ez a hatalmas egyéniség, s bánatosan
mondta barátjának : látod, látod, a reussokat legyőztem, de ön
magamat nem tudtam legyőzni!
Főteendő a belső szabadságharcok terén a képzelőerőnek
és a szenvedélyeknek vezetése erős kézzel. Vezetést, irányítást
mondok magasabb eszmények felé s ezzel jelzem, hogy nem
lehet helyes sem a stoicus, sem az epicureus eszmény.
A stoicusok azt tartják, hogy szenvedélyeink gyökeresen
rosszak s ezért ki kell azokat irtanunk. Az igazi stoicus elvonul
az érzéki izgalmaktól, álmodja talán inkább, mintsem érzi a
maga apátiáját, örömtől és fájdalomtól mentességét. Jellegzetes
példakép erre az életfelfogásra Marcus Aurelius, a bölcselkedő
császár. Népe ingatag, katonái árulók, tisztjei szökevények, hit
vese fajtalan darabokban lép fel és házasságot tör, fia, Commo
dus gonosztettet gonosztettre halmoz. Rómában szétzüllik a
családi élet, a régi törvényhozók és hadvezérek kihalnak, míg
ő a Garam-partján olajmécses mellett rójja a sorokat, amelyek
ben hízeleg magának, hogy nincsen fájdalma, áll mint a szikla,
nem érzi az elmúlt csapást s nem fél attól, ami holnap vár reá.
Ez embertelen megoldása az élet küzdelmeinek, erre a termé
szetellenes fölfogásra mondja Pascal : aki angyallá akarja tenni
az embert, bestiává teszi. — Ez a fölfogás át szokott csapni
éppen áz ellenkezőbe, amely magasztalja és oltárra emeli a
szenvedélyeket.
Ennek a véleménynek Epicuros az atyja s Rousseau a
keresztatyja. Eszerint természetünk egészen jó, minden hajlama
kifogástalan, követésreméltó ; rossz és természetellenes csak az,
ha korlátokat állítunk kielégülése elé. Epicuros fiai rámutathat
tak a templomokra, melyekben istenné avatták a szenvedélye
ket, melyekben a halhatatlanok szinte leszállanák, hogy orgi
ákra tüzeljék követőiket. Ennek az életfelfogásnak gyümölcsét
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azonban mi nem templomokban ünnepeljük, hanem börtönök
ben, szanatóriumokban és kórtermekben látjuk. Ez a fölfogás
minden csalárd bukásnak, minden üzleti bűnnek, minden pana
mának oka s valóban bekötött szemmel kell annak járnia az
emberi életben, aki ártatlannak fogja fel az emberi természetet
és isteníti a szenvedélyeket.
A két túlzás között az igazság a középúton halad, jó a
szenvedély, ha segít minket arra, hogy eszményeinket elérjük,
rossz, ha ezektói eltávolít s gúzsbaköti a magasságok felé töre
kedő akaratot. Jó, mert óriási erő rejlik benne s az ember nem
alkot semmi nagyot valamilyen nemes vagy romboló szenve
dély nélkül. Az erők pedig mindig veszedelmesek. Nézzünk
végig rajtuk, milyen áldásos a tűz, ha csendesen lobog tűzhe
lyeinken vagy a nagy gyárak kazánjában izzik s milyen vesze
delem, ha szélviharban házsorokat gyújt fel és falvakat rombol.
Modern kultúránk fenntartója a gőz és a villany, de milyen
pusztító hatalom, ha két óriásgőzös egymásnak rohan vagy a
sokezer voltos áram élőlénnyel kerül érintkezésbe. Pozsonyban
ismertem igen ügyes fő-villanyszerelőt, kinek az volt a szavajárása : nekem nem történhetik bajom, én és a villany már
rokonok vagyunk ! Az új villanytelep átadásakor nagy magakíztában vigyázatlan volt, véletlenül hozzáért egy magasfeszült
ségű vezetékhez s pillanat alatt szénné égett és öt gyermeket
hagyott árván. L)e kérdem, ki volt a hibás, a villanyáram s az
összeütközéseknél a gőz vagy a tűz? Az ember a hibás, aki
kiengedi kezéből a kormányt s nem óvakodik, nem fékez ideje
korán.
A szenvedélyek kormányzásánál is hasonlóképen kell eljár
nunk, mint a természeti erők fékezésénél. Az embernek ismernie
kell a saját gépezetét, a saját erő-gépét, mert hozzá van kötve,
jobban oda van szijjazva, mint a pilóta a maga repülőgépéhez
s ha ennek n gépnek baja történik, akkor jaj a vezetőnek.
A mai lélektan mindig alkalmasabb lesz arra, hogy útmu
tatást nyújtson okos, ügyes lelkivezetők számára. Mutatja ezt
már a meghatározása is: belső és külső magatartásunkról szóló
tapasztalati és racionális tudomány. Ennek a lélektannak ered
ményeiből három nagy összefüggésre mutatunk rá, amelyek
megkönnyítik az önuralmat. 1. Ismereteinkkel, főleg egységes,
szilárd világnézettel ébresztjük és irányítjuk hajlamainkat és
tetteinket. 2. Szabadon végzett tettekkel legjobban kormányoz
zuk az akaratunktól függetlennek látszó érzelmek és vágyak
világát. 3. A megnevelt érzelmekkel és szenvedélyekkel meg
adjuk mindkettőnek : ismereteinknek és tetteinknek erejét, szí
nét és melegét.
Foglalkozzunk először az első törvénnyel. Egy készenálló
s többször előadott tervezet szerint az emberi lélek szerkezete,
struktúrája hasonlít egy óriási pedálos és 3—4 billentyűzettel
ellátott orgonához. Pedálon értem az öntudatlanul működő szervi
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világot. Ebben a szívünk munkálkodik, dobog érettünk, nálunk
nélkül ; idegrendszerünk a maga több mint 600 millió sejtjével
nagyobb munkát végez, mint London, New-York, Páris telefonközpontja együttvéve. Az első manuáíe, az első billentyűzet az
ú. n. érzéki folyamat, érzéki reflex-ív, amelyen a tudatos benyo
mások tettekké válnak s a felfogó szerveket a tevékeny szer
vekkel az emberben egész érzelem- és képzet-világ köti össze.
A második billentyűzet az önkénytelen szellemi tevékenységek
reflexive, amelyen önkénytelenül tájékozódunk helyzetünkről,
önkénytelenül foglalunk állást szellemi érzelemmel, akarattal
vele szemben. A harmadik billentyűzet a leszűrődött elveken,
kiforrott világnézeten alapuló érzület és állandó önkénytes állásfoglalás, amit állandó akaratnak vágy inkább jellemnek nevezünk.
Ebben a nagy lelki struktúrában első törvényszerűségnek
azt veszem, hogy az ismeretnek nem önálló a szerepe, nemcsak
az igazság kedvéért, hanem az egész szervezetért él és minden
gondolatának, minden képzetének vagy szemléletének az a sa
játsága, hogy a megvalósulás felé tör. Legvilágosabban látjuk
ezt a természetnek pszichológiai laboratóriumában, amikor a
lelki bajokban úgyszólván az egész tudat-életet kikapcsolja, pl.
a kataleptikusoknál. S ha ebbe az üres tudatba bedobunk vala
milyen ismeret-töredéket, az végigjárja á maga természetes útHa kezét kitárjuk, mereven marad ebben a helyzetben óra
Í'át.
íosszat, amíg fáradtságtól össze nem rogy. Egészséges ember
nem képes erre az erőfeszítésre 10—20 percnél tovább. A beteg
azonban olyan, mint Condillac élő szobra, aki csak ezt az egy
szemléletet, izomérzetet fogta fel s ez váltja ki benne az erő
feszítést a végletekig (ez a monoideizmus vagy a Loeke-féle
tabula rasa). Ha a hallására hatok, akkor beáll az echolalia (vissz
hang-betegség). Ilyentől kérdeztem a temesvár-gyárvárosi sek
restyében (édesanyja gyónás céljából vezette hozzám 18 éves
nagy golyhó fiát): „Mikor gyónt utoljára?“ Amire visszamondja:
„mikor gyónt utoljára?“ Erősen hangsúlyozva ismétlem: „Vi
gyázzon, jól értsen meg, én kérdezem magát, hogy maga mikor
gyónt utóljára? S erre ugyanazzal a hangsúllyal ismétli ugyan
azokat a szavakat. Erre karon fogom, megindulok, jön velem ;
letérdelek az imazsámolyhoz, letérdel velem, utánam imára kul
csolja a kezeit és mondja a szavakat. — Sok hasonló példát
lehetne felhozni a hiszterikusok, a pszichastenikusok életéből, de
rendes életünkben is eléggé tapasztaljuk a szuggesztió hatalmát az
az ásításnak, nevetésnek terjedésében, a divatnak, a közvélemény
nek óriás hatalmában. S azért megállapítottnak vehetjük a törvényt,
hogy tudatunk előbbi billentyűzetein minden ismeretünk törekszik
az érzelmek, vágyak, hajlamok és tettek felé. Ennek a törekvésnek
három jellegzetes vonása van : I. Ismeretünk iparkodik meg
maradni a tudatmezőn, amíg más jelenséget szembe nem állí
tunk vele. 2. Törekszik a kifejlődésre, a vele összefüggő jelen
ségek maga körül kristályosítására. Ezért felidéz a múltból min-
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den rokon emlék-képet s visszafojtja minden ellentétesét. S 3.
mindezt addig, amíg az ismeret megérése az ábrázolt tett be
nem következik.
Ez a törvény messzemenő alkalmazásokra nyújt módot,
mert ismereteket szerzünk társalgásunkban, olvasásunkban, sétá
kon, moziban és színházban, szóval mindenütt, ahol valamennyire
tudatos életet élünk. Mégis, talán a legnagyobb hatást kedvenc
könyveink, olvasmányaink gyakorolják reánk. Az előbbi törvény
erejénél fogva az író a maga olvasóját saját képére és hasonlóságára
alakítja. Tolsztoj olvasásából lesznek a tolsztojánusok, Kant és Marx
tanulmányozásából a kantiánusok és marxisták. A nagy em
berek közül legtöbben áz olvasásban találták meg hivatásukat:
Szent Ágostont, Szent Iguácot, Musset-t Georges Sand-ot az olva
sás tette azzá, amivé váltak. Azért nyugodtan mondhatjuk, hogy
a könyvek az emberiség legnagyobb jótevői, de egyszersmind
legnagyobb ellenségei. Jól írja Szabolcska : Fiaim csak énekel
jetek, de legyen egy kis szemérmetek s alkotás közben gon
doljatok arra, hogy húgotok is, anyátok is olvassa. Szellemesen
jegyzi meg Jowet oxfordi egyetemi tanár: Dante, ha ma élne,
nem azt írná a pokol kapujára: „hagyjatok fel minden remény
nyel“, hanem: „Itt francia regényeket olvasnak.“ A csábítók s
a romlott nők a nemesérzésű leányoknak először is izgató regé
nyeket kölcsönöznek. S ne mondja senki : ez nekik nem árt, a
tisztának minden tiszta, mert az a kérdés, érti-e, amit olvas vagy
nem érti. Ha nem érti, akkor tényleg ártatlan játék, ami nem
sokáig tart, ha pedig érti, akkor ismeret keletkezik benne s
természetünk első alaptörvénye, hogy ez az eszme hajt és ösz
tönöz a tett felé. Ugyanaz áll a társalgásokról, a színdarabokról,
a műalkotásokról, amelyek ismeretünk belső kincsesházát alkotják.
Második segítségünk az önuralomban a cselekvések, tettek
strukturális törvénye: minden cselekvésünk felkelti azt az érzel
met, melynek rendes kifejezője. Ezt az eredményt még a szín
lelő is eléri, még inkább az, aki tervszerűen, szándékosan törek
szik reá. Ebből kifolyólag magatartásunk szabálya: Úgy kell
cselekednünk, mintha már rendelkeznénk az érzülettel, melyet
elérni akarunk és nem szabad aunak az érzelemnek kifejező
mozgását végeznünk, melytől szabadulni kívánunk.
A törvényt ismét legvilágosabban bizonyítja a természet
laboratóriuma a kataleptikusoknál. Ha kezüket ökölbe szo
rítjuk, akkor dühbe jönnek, hadonásznak. Ha fejüket lehajtjuk,
homlokukat összeráncoljuk, akkor szomorúak és könnyeznek. Ha
kezüket összetesszük, akkor szinte magukba szállnak, imát mor
molnak. A hisztérikusok idegesek, oktalanul sóhajtoznak, fájdal
makról panaszkodnak s valóban kezdik érezni a fájdalmakat.
S a rendes életben színigazság Bourget : Le démon du midi
legszebb, legmélyebb regényének befejezése: „Úgy kell élnünk,
ahogyan hiszünk, mert különben nemsokára ügy kezdünk hinni,
ahogy élünk.“
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Meg akarjuk tehát szerezni a bátorságot a mai élet ezer
bajával szemben, kövessük a magunk módja, helyzete szerint
Turrenne-t, a napkirály nagy hadvezérét, aki természeténél
fogva kényelmes, gyáva ember volt, aki mindig reszketett, ha
megszólaltak a csatakürtök, de ilyenkor pár katonás szót inté
zett magához: „Már megiut félsz, már megint remegsz, te vén
trotty ! Majd megmutatom én mindjárt, hogyan kell viselked
ned!“ Felugrott a lovára, sarkantyúba kapta és mintha elvágtak
volna minden félelmet.
Ha valaki helytelen vonzalomtól akar szabadulni, úgy kell
cselekednie, mintha nem volna; nem kell szándékosan soha rá
gondolni, el kell a találkozást k e rü ln ie ... s kialszik, mint az a
tűz, melyre nem raknak gyúlékony anyagot. Temetkezzünk el
a munkában, keressünk magunknak más célt, más eszm ényt...
Ha ellenszenvtől akarunk szabadulni, tegyünk úgy, mintha nem
volna: tegyünk szívességet, hozzunk minden D a p áldozatot
azért a testvérért s akiért áldozatot hozunk, azt meg is szeret
jük hamarosan.
Szomorúságtól akarok szabadulni? Mit tennék, ha nem
volnék ilyen levert : leülök a zongorához, rágyújtok egy vidám
dalra, felkeresem egy vídámkedélyű barátomat—
Az ismeretek és cselekvések irányítása mellett harmadik
segítőtársnak vehetjük az érzelmeket és szenvedélyeket, mert:
a szenvedély ösztökéli az ember minden testi-lelki erejét a
a rekordteljesítmény, a netovább felé. Ha tehát jól akarjuk fel
használni az életünket, válasszunk magunknak egy nagy, nemes
szenvedélyt és ennek erejével törekedjünk valamely érdemes
cél felé.
A törvény igazolására vessünk egy pillantást a művelődés
történet és a politikai történet nagy embereire : úgyszólván kivé
tel nélkül szenvedélyes emberek, Pl. Platon, Sz. Ágoston, Dante,
Michelangelo. A nagy rendalapítók : Sz. Bernât, Assziszi Ferenc,
Loyolai Sz. Ignác. A nemzetek is csak akkor életképesek, ha
szenvedélyesen szeretik hazájukat, földjüket, múltjukat. (Ez
még a társulatokra, egyesületekre is áll.)
A szenvedély még a gyenge, beteges emberek minden
erejét is egy célra koncentrálva, hatalmas alkotásokra képesíti
Mindnyájan ismerünk egy-egy neuropatát, kényelmes, fáradság
tól fázó embert, aki hosszabb társalgást nem bír el, nein tudja
lekötni a figyelmét egy területen kívül félóránál tovább. Alig
néhány órát dolgozik naponta, nincs szárnyaló képzelete, széles
körű emlékezete, de van egy rögeszméje, van egy nagy szen
vedélye és ennek az embernek neve: Darwin, Faine, Spencer.
Taine maga bőven leírja, mennyit küzd gyenge egészségével.
Ennek a rendkívüli hatásnak titka abban áll, hogy a szen
vedély — pl. Ribot leírása szerint — nem egyéb, mint tartós,
erőszakos, krónikus vágy, melyben bennerejlik mindig 1. egy
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rögeszme, mely mindig jobban lefoglalja magának a tudatmezőt,
felidézi a vele kapcsolatos örvendetes, fájdalmas emlékeket,
képzeteket, érzéseket. 1. Az eszmével járó állandó figyelem
bajt a tett ismétlésére, az új megvalósulás ifelé. S a szenvedé
lyek tragédiája abban rejlik, hogy erősödik a szükséglet a tett
ismétlésére, de viszont a tett-okozta benyomás veszít az újság
ingeréből s a vele járó kellemességből, gyönyörűségből s ezért
mindig fokozatosan nagyobb ingert kíván. Ez a lejtőn lefelé
csúszásnak lélektaui magyarázata az iszákos vagy kártyás s
egyéb szenvedélyes em ber életében.
A józan embert azonban éppen a lélektan tanítja meg
arra, hogy a szenvedélynek mind keletkezése, mind pedig fennmaradása,
fenntartása hatalmában áll. Az eddigiek alapján a keletkezéshez
szükséges valamely tartós érzelem, vágy es állandó figyelem.
Akaratunk mindkettővel rendelkezhet. Választ magának minde
nek előtt eszményt, határozott célt tűz ki s erre állandóan rá
irányítja figyelmünket, ismételten vissza-visszatér reá. Ezúton
nemes értelemben vett rögeszmévé, gyakorlati életeszménnyé
válik. Ezenfelül az akarat a kifejező cselekedetekkel érzelmeket
ébreszt s a szokás erejével az elvont eszményt összekapcsolja
az élet orgonájának többi rokon regiszterével : az erőtlen szel
lemi érzelmekhez hozzáadja az érzéki érzelmek fortissimóját.
Ugyanazon a két ponton : a figyelem másfelé irányításával
és a kifejező mozdulatok elmulasztásával támadja meg akara
tunk a fennálló szenvedélyeket. Nem tesz semmi olyast, ami
erősíti a szenvedélyben rejlő érzelmeket és a rögeszme helyére
magasabb célt, magasabb és gyakorlati életeszményt tűz ki,
mely jobban megfelel az örök ember végcéljának, az egyén
uralkodó hajlamának, nyilvánvaló vagy rejtett képességének. A
jól választott eszmény (egész gyakorlati, de mégis magasabbrendű cél), lesz világító központja minden ismeretünknek, olva
sásunknak, feltörésünknek, sőt álmainknak, ez foglalja le magá
nak minden nemes érzelmünket és indulatunkat s akaratunk
szétszóródó, kapkodó lendületét. Ez olvaszt be minden szalmalángot az élet egységes, szent tüzébe és nagy áramába. Ez menti
meg életünket az elposványosodástól s a lét rozsdájától, a közepességtől, a gépies, állatias átlagembertől.
Két dolog teszi rozsdássá, közepessé életünket: akaratunk
gyengesége s az energiák szétszóródása, elfecsérlése, ami még
a gyengeségnél is nagyobb baj, mert a fék nélkül száguldó
nemes paripa halálra fáraszthatja magát s nem ér el oly meszszire, nem végez oly hasznos munkát, mint valamelyik jó kéz
ben tartott döcögő lovacska. Ez a hasonlat ismét megvilágítja
az alkotó elmék és a tehetetlen idegesek különbségét: ez a jól
választott közeli cél s a távolabbi nagy eszmény. Ezék segíte
nek minket az akarat hármas működésének állandó fenntartá
sára, s ez a három : az elhatározás, a kivitel s a kitartás a célig
vagy mindhalálig.
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Első akarati teendőnk tehát: határozni tudni! Sok nagy
tehetségnek élete ezen a zátonyon fenekük meg : 100 érvet lát
teendője mellett, 100-t ellene s nem tud dönteni, legalább is
nem idejében. Kis dolgokban feledi a rómaiak nagyszerű szálló
igéjét : A római sas nem fogdossa a legyeket ! Séta közben olyan
mindegy jobbra megyünk-e vagy balra, fő, hogy gondolkodni
meg ne álljunk, mert akkor ott ragadunk egy helyben. Madách
szerint is: A tett halála az okoskodás. Nagy dolgokban szente
lünk ugyan elég időt a megfontolásra a körülmények és az ügy
fontossága szerint, de itt sem feledjük, hogy a lépelődés és a
keserű kritika a tett halála, mert a jövőbe nézve nincsen bizo
nyosság, hanem az éleslátás mellett hit, bizalom és a tettek
bátorsága döntenek.
A gyors elhatározás mellett rendkívül fontos a második leendő:
a kivitel, a hozzálátás. Nietzsche azt mondja, ha egyszer hatá
roztál, hunyd be szemedet (ne gondolj a kifogásokra), fogd be,
dugd be füledet, ne hallgass a kritikákra és rohanj a választott
ösvényen előre, mindig előre ! Jobb azonban, ha nem süketen
és vakon rohanunk, hanem állandóan a célra nézünk és csak
annak szavára hallgatunk, mert nemcsak szabadulnunk kell
minden gátlástól, hanem minden erőnket a cél szolgálatába kell
állítanunk.
Az akarat harmadik és legnagyobb műve: a kitartás akkor
is, amikor akadályok tornyosulnak utunkon, akkor is, amikor a
pillanat szirénhangon másfelé vonz. Aránylag könnyű egy hatá
sos beszéddel, lelkes elmélkedéssel elhatározást kiváltanunk és
szalmalánggal valamihez hozzálátnunk, de a kitartáshoz egész
természetünket kell átgyúrnunk, ami lassú, fáradságot halmozó,
tömérdek erőfeszítést egy pontra irányító, új szokásokat teremtő
munka. Erre is el kell szánnunk magunkat, mert nem lehet egy
szerre több úton, több város felé rohannunk, nein lehet két
pályát egészen betöltenünk, két életet élnünk. Tegyük fel ezért
a jól választott eszményre az életünket; keressünk benne s a
már elért sikerben mindig új meg új erőforrást. Tegyük ezt
lehetőleg korán, mert az ifjúkor nem a bohóságok, a szélkallantyúk
játéka. Erre éppen a mi korunk ébredt rá. Romulus már 20
éves korában alapította Rómát, Nagy Sándor 18 éves korában
győz személyes bátorságával Chaironeánál s pár év alatt meg
hódítja Előázsiát. Pitt Vilmos (lord of Ghatam) 24 éves korában
szembeszáll az angol felsőházzal: Ha ők úgy akarják, eltiprom
a lordokat ! A napkirály már fiatalon kormányozza nagy biro
dalmát . . .
De a lelkesedés, a nemes szenvedély még többet ér el az
öregkorban, amikor mások már nyugdíjba küldik képességeiket.
Homeros és Milton ezüstös hajjal zengik világraszóló hőskölte
ményeiket. Amiens-i Péter ősz fejével 200,000 emberből álló
sereget gyűjt, lázbahozza a lovagkori Európát. Dandolo dogé
94 éves korában csatákat nyer, 96 éves korban királyi koronát
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utasít vissza. Platon a hagyomány szerint írás közben hal meg
80 éves korban. Goethe 83 éves koráig megőrzi szellemi frisse
ségét; Humboldt Sándor 90 éves korában fejezi be világhírű
Kosmos-át. XIII. Leót 68 éves korában választják pápává s az
„új“ Róma utcagyerekeivel gúnyosan énekeltetik: Non é Pio,
non é Clemente; é Leone, ma senza dente! S ez a „fogatlan
oroszlán“ lett az új századok legnagyobb pápája, aki halála előtt
utolsó fogadásán még a magyar tanítókat fogadta s a mi nem
zetünknek küldte utolsó nyilvános áldását.
Nemzetük pátriárkái : Apponyi Albert és Hindenburg szin
tén mintaképül szolgálnak arra, milyen híven a sírig tud kitar
tani eszménye mellett áldozatos élettel az, aki szilárd világné
zettel s kiforrott egyéniséggel rendelkezik. Az elsorolt példák
mutatják azt is, hogy az emberi szellem nem öregszik meg,
amíg olyan célja van, amit lelkesen el akar érni, „amíg tanulni
tu d “ — amint Apponyi mondja — aki pedig tanulni nem tud,
az már fiatal korában is lelki múmia, tűnjék el a közéletből és
temettesse el magát. Az örökkévalóság fényében járás, de a
jelenben élés, a jelen megértése szeretettel, javítása lelkesedéssel,
ez a lelki fiatalság, amelyet minden hitét, hazáját szerető ember
nek meg kell őriznie.
Ennek megőrzésére legkiválóbb eszköz a reggeli rövid,
előrelátó s állandó elmélkedés, napközben a gyakori magáraeszmélés, mely az egyetemes terjedelmű vezéreszmét társítja a
napi élet eseményeivel. Ezért érthető, hogy Payot egész világot
bejárt „Akaratnevelése“-e 270 lapjából 102-őt szentel a gyakor
lati elmélkedésnek.
Ha tehát azt akarjuk, hogy a közmondásos magyar szalma
lángtól szabaduljunk s a nemzeti eszmény uralmát, a nemzeti
lélek nevelését hathatósan előrevigyük, akkor tanuljunk meg
magunk és tanítsuk meg gyermekeinket az iskolában gyakor
lati elmélkedésre nemzeti sorsunkon és napi életünkön.
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Néhány statisztikai adat a zseni-kérdéshez.
Irta : SZIRMAYNÉ, PULSZKY HENRIETTE.

Néhány rövid megjegyzést szeretnénk fűzni Ranschburg
tanár úr azon mélyeojáró és fölötte érdekes cikkéhez, amely
„Talentum és elmefogyatékosság“ cím alatt jelent meg a Szemle
legutóbbi számában, különösen pedig az annak keretében köz
zétett nagy névsorhoz, amelyben Ranschburg tanár úr 226 ki
váló egyéniséget sorol fel, életkoruk szerint osztályozva őket.
E névsort az illusztris szerző bizonyítékul szánta arra nézve,
hogy a kiváló tehetségű egyének életkora jóval meghaladja az
átlagos emberi életkort és e névsor e tekintetben tényleg bizo
nyító erejűnek is látszik.
Anélkül tehát, hogy bárm ikép vitába kívánnánk szállni a
hírneves szerző álláspontjával, melyet e cikkben így körvona
laz: „Bár az elmebajosokká vált lángelmék sorozata kétségte
lenül igen tekintélyes, mégis elenyésző csekély ama nagy elmék
mellett, kikkel a századok az emberiséget megajándékozták s
kik, amennyire elmeéletüket ismerjük, a normali tás határövén
túl a kórosba nem léptek“, — szeretnénk felhívni e Szemle
olvasóinak figyelmét arra, hogy míg Lombroso óta a kutatók
túlnyomó többsége megelégedett annak puszta megállapításával,
hogy a zsenialitás feltűnő gyakran párosul elmebajjal vagy sú
lyos pszichopátiával, addig Lange-Eichbaum mint első igye
kezett szabatosabban összefoglalni az eddigi kutatások eredmé
nyét. „Genie und Pathographie“ című cikkében1 t. i. kifejti,
hogy a statisztika tanulsága szerint Németországban a lakosság
0'270-a, vagyis két ezreléke a gyógyintézetben elhelyezett elme
bajos és hozzászámítva a családi ápolásban részesülő betegeket,
legföljebb 0'S%, vagyis öt ezrelék az elmebajosok száma ; tehát :
ezer em berre esik öt elmebajos. (Feltehető, hogy Magyaror
szágon hasonlóak a viszonyok.) Ezzel szemben, — folytatja
Lange-E., — ő összeállított egy névsort, amely kereken 300
kiváló egyéniség nevét tartalmazza, akik közül 90 a széles kör
ben elismert zseni és arra az eredményre jutott, hogy ezek
1
Lásd : „Zeitschrift für die gesamte Neurologie und Psychiatrie“
127. Band 4. u. 5. Heft 1930.
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közül 37 volt az elmebajos, tehát 112%; vagyis: míg a lakosság
állagánál öt elmebajos esik ezer emberre, addig e kiváló, zseniális
egyéneknél tizenkettő esik százra! Megdöbbentő ez az eredmény,
és, ha végérvényesen beigazolódnék, szomorú statisztikai bizo
nyítéka volna a zseni és őrültség fölötte gyakori együttes elő
fordulásának. Jlámutat Lange-E. továbbá arra, hogy Segalin orosz
kutató az orosz szellemi élet kiválóságait illetőleg hasonló ered
ményre jutott, valamint e sorok írója a magyar kultúrélet kimagasló
alakjait illetőleg.2 lovábbá ismerteti Alexander. Herzberg pszicho
lógus kutatásainak rendkívül érdekes és fontos eredményét : ez
a kutató feldolgozta a harminc legkiválóbb filozófus életrajzi
adatait, vizsgálat tárgyává téve mindegyiknél az összefüggést
életkörülményei, lelki világa és filozófiai alkotása között.3
E filozófusok: Sokrates, Plato, Aristoteles, Epikuros, Augus
tinus, Giordano Bruno, Bacon, Hobbes, Descartes, Locke, Spinoza,
Malebranche, Leibniz, Berkeley, Hume, Rousseau, Kant, Fichte,
Hegel, Schelling, llerbart, Schopenhauer, Comte, Fechner,
Feuerbach, J. St. Mill, Stirner, H. Spencer, Hartmann, Nietzsche.
Az eredmény pathográfiai szempontból a következő: négyen
szenvedtek kimondottan elmebajban: Rousseau (paranoia), Kant
(aggkori elmezavar), Comte (kései schizofrénia ?), Nietzsche
(p'aralizis.). Ez 13%-nak felel meg és Lange-E. megjegyzi,
hogy e szám feltűnően összevág, a 300 nevet tartalmazó névsor
12%-os eredményével. A fennmaradó 20 filozófus közül kimon
dottan pszichopatha, részben neurotikus volt 13; ezek közül a
következőkről jelent meg már régebben, részben ismételten,
pathográfia4 : Sokrates, Augustinus, G. Bruno, Schopenhauer,
Fechner és Nietzsche. Herzberg újabb kutatásainak eredménye
ként pedig ide tartozik méç további hét: Plató, Descartes,
Hume, Schelling, Herbart, J. St. Mill és H. Spencer. A harminc
legnagyobb filozófus közül tehát elmebajos és pszichopatha volt
összesen tizenhét, vagyis S6°/o, ami mindenesetre megdöbben
tően magas arányszám az összlakosság öt ezrelékes arányszá
mához képest. Az eredmény tehát lesújtó, — ezen számítás
helyességéhez pedig kétség nem férhet.
Viszont a Lange-E. által első sorban említett 300 névből
álló nagy névsorral szemben, akik közül 12% az elmebajos,
bizonyos kételyeim támadtak, mivel e névsor épp azon kiváló
egyének neveiből állítódott össze, akikről már előzőleg jelent
meg pathográfia, akik tehát Lange-E. művébeu szerepelnek a
„Belege“ c. fejezetben vagy akik inás kutatóknak, így Bindeníek
2 Lásd : H . v. S z ir m a y ; „Genie Irrsinn und Ruhm in ungarischer
Ergänzung.“ Zeitschrift für die gesamte Neur. u. Psych. Band 126, 3. u.
4. Heft 1930.
3 A le x a n d e r H e rzb e r g : „Zur Psychologie der Philosophie und der
Philosophen“. Leipzig, Meiner, 1926.
4 Lásd az erre vonatkozó irodalmat : Lange-E. „Genie Irrsinn
und Ruhm“ a „Belege“ c. fejezetben.
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például szolgáltak. Annál érdekesebbnek és tanulságosabbnak
ígérkezik tellát, ha most megkíséreljük Ranschburg névsorát pathográfiai szempontból elemezni. Ezen névsor a zseni és őrültség össze
függésére való tekintet nélkül lett összeállítva, a petitio principii
gyanúja itt fel sem merülhet, sőt ellenkezőleg, mivel e lista a
kiváló egyéniségeknek az átlagot meghaladó hosszú élettartama
mellett kíván bizonyítékul szolgálni, túlnyomóan magas élet
kort elért kiváló egyén nevét tartalmazza, a magas életkor pe
dig eo ipso nagy elíentállóképességgel bíró szervezetre és ideg
zetre vall. Feltételezhető tehát, hogy e névsorban sok ép szer
vezetű és idegzetű kiváló egyén szerepel és hogy e névsor
athográfiai elemzése oly eredményt ad, amely jobban megözelíti a valódi viszonyokat, mint Lange-E. nagy listája és a
valóságnak megközelítően hű képét adja.

E

Az eredmény a következő :
Ranschburg névsorán szerepel :
I. 10 kiváló egyén, aki 30—40 éves korban halt meg. Ezek
közül 3 olyan, akiről már régebben jelent meg pathográfia:
Schubert, Mozart, Chopin4. Ezenkívül elmebajos volt: Paál
László5; pszichopata (nyugtalan, bohém és alkoholista): Csokonai.
A 10 kiváló egyén közül tehát elmebajos és pszichopata
voit összesen 5, azaz o0%.
II.
12 kiváló egyén, aki 4 l—50 éves korban halt meg.
Ezek közül 6 olyan, akiről pathográfia jelent meg: Maupassant,
W ilde, Schiller, Musset, Lenau4, Ady6. Ezenkívül elmebajos volt
(paralizisben szenvedett): Semmelweiss; pszichopata volt:
Madách7.
A 12 kiváló egyén közül tehát elmebajos és pszichopata volt
összesén 8, azaz 2/s, vagyis 66%.
III.
27 kiváló egyén, aki 51—60 éves korban halt meg.
Ezek közül 11 olyan, akiről pathográfia jelent m eg: Molière,
Napoleon, Shakespeare, Tasso, A. Comte, Nietzsche, Dante, Beet
hoven, Heine, Dostojewskij4, Bolyai János8. Ezenkívül elmebajos
6 Lásd : Lázár Béla : „Paál László" Budapest 1903.
6 Lásd : N y ir ő G y u la : „Három Ady-költemény pszichiátriai meg
világításban.“ Magyar Psych. Szemle, II. évî. 1—2. szám 1930. és H . v.
S z ir m a y : „Genie Irrsinn und Ruhm in ungarischer Ergänzung.“
’ Lásd: P a lá g y i M e n y h é r t: „Madá:;h Imre élete és költészete“
Bpest, 1900. és B a r ta J á n o s : „A z ismeretlen Madách“. Tanulmány. Buda
pest, 1931.
8
Lásd : S z ir m a y n é , P u ls z k y H e n r ie tte : „Bolyai János életének és
munkásságának lélektani értelmezése“ Magyar Psych. Szemle V. évfo
lyam 1932.
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volt (paralitikus) Munkácsy9 és (paralitikus) Vörösmarty101; pszi
chopata: Csajkovszky11, Descartes1213, Berzsenyi’8.
A 27 kiváló egyén közül léhát elmebajos és pszichopata volt
összesen 16, vagyis 59°/o.
IV. 62 kiváló egyén, aki 61—70 éves korban halt meg.
Ezek közül 12 olyan, akiről pathográfia jelent meg : Strindberg,
Kob. Mayer, Turgenjew, Berlioz, Lion, da Vinci, Rousseau, W il
son, R. W agner4, Hume12, Alb. Haller14, Arany1516, Széchenyi1819.
Ezenkívül pszichopata volt: Mednyánszky17, Vajda János18,
Thorwaldsen10, Rembrandt (alkoholista)20, Kopernikus.20
A 62 kiváló egyén közül tehát elmebajos és pszichopata volt
összesen 17, tehát kereken 27%.
V. 32 kiváló egyén, aki 71—76 éves korban halt meg.
Ezek közül 3 olyan, akiről pathográfia jelent meg: Schopen
hauer, Helmholtz, Darwin4. Ezenkívül aggkori elmegyengeség
ben szenvedett: Linné.20
A 32 kiváló egyén közül tehát elmebajos és pszichopata volt
összesen U, azaz */8, vagyis 12'5%.
VI. 32 kiváló egyén, aki 76—80 éves korban halt meg.
Ezek közül 3 olyan, akiről pathográfia jelent meg : Faraday,
Blücher, Kant.4 Ezenkívül pszichopata volt : Ibsen.20
A 32 kiváló egyén közül tehát elmebajos és pszichopata volt
összesen ó, azaz ’/a, vagyis 12'5°/o.
VII. 33 kiváló egyén, aki 81—85 éves korban halt meg.
9 Lásd: M a lo n y a y D e z s ő : „Munkácsy Mihály“ Bpest, 1907.
10 Lásd : G y u la i P á l : „Vörösmarty életrajza“. Gyulai csak a sorok
között sejteti e tényt, amelyről azonban pozitív szájhagyomány szól.
11 K e le n H u g ó zenekritikus szerint „világhírneve és körülrajongottsága közepette kolerabaciliussal ölte meg magát.“ (Zeneakadémiai
előadás).
12 Lásd : A le x a n d e r H e rzb e r g : „Zur Psychologie der Philosophie
und der Philosophen“.
13 Lásd : V áczy J á n o s : „Berzsenyi Dániel életrajza“. Budapest
1895. Akadémiai kiadvány.
14 Lásd : B ir n b a u m : „Psychopathologische Dokumente“. Berlin,
1920. és „Genie Irrsinn u. Ruhm“ a szövegben.
13 Lásd: B o d a I s t v á n : „Arany János különös természete és az
Arany-balladák megrendült lelkű hősei“. Budapest, 1930.
16 Lásd S ch a iïe r K á r o l y : „Gróf Széchenyi István idegrendszere
szakorvosi megvilágításban.“ (Akadémiai kiadvány, 1923.) és : „Gróf Sz.
I. lelki világa orvos-lélektani szempontból.“ „Magyar Szemle“, 1933.
17 Lásd: M a lo n y a y D e zs ő : „Mednyánszky László“. Budapest, 1905.
18 Lásd : P á s z to r Á r p á d : „Gína és Rozamunda“. Bpest, 1927.
19 Lásd: d r . B in d e r névsorát, idézve: „Genie, Irrsinn u. Ruhm“
243—244. lap.
20 Lásd : L ange-E . „Genie Irrsinn u. Ruhm“, de nem a „Belege“
c. fejezetben, hanem futólagos megjegyzés kapcsán a szövegben.
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Ezek közül 7 olyan, akiről pathográfia jelent meg: Grillparzer,
Tolstoj, Goethe, Victor Hugo, Bismarck, Newton, Voltaire.4
Ezenkívül aggkori elmezavarban szenvedett: Ruskin20, pszicho
p a ta volt James W att20 és Bolyai Farkas212; öngyilkos lett:
Pettenkofer.
A 33 kiváló egyén közül tehát elmebajos és pszichopata volt
összesen 11, azaz Va, vagyis 33°/G.
VIII. 12 kiváló egyén, aki 86—90 éves korban halt meg.
Ezek közül 2, akiről pathográfia jelent meg: Fechner, Michel
angelo.4
A 12 kiváló egyén közül tehát pszichopata volt kettő, azaz Ve,
vagyis 16'6'j<).
IX. 6 kiváló egyén, aki 91—100 éves korban halt meg ;
ezek közül egyről sem jelent meg pathográfia és e kivételesen
magas életkort teljes testi és szellemi épségben érték el. Ezek :
Virchow, Kossuth, Moltke, Wallace, Tizian és Görgey Artur.28
összegezve a Ranschburg névsorának elemzésénél elért
eredményeket : a 226 kiváló egyén közül elmebajos és pszichopata
volt összesen 67, azaz kereken 30"/o (majdnem egy harmadrész) ; szi
gorúan véve elmebajos pedig volt 226 közül 20, vagyis kereken 9°/o-23*
Az eltérés tehát ezen eredmény és a Lange-E. által a 300 név
ből álló névsoron észlelt 12°/o között nem oly nagy, mint ahogy
várni lehetett volna, ha tekintetbe vesszük, hogy a Lange-E.
névsorán túlnyomó számban szerepelnek azon kiváló egyénisé
gek, akiktől pathográfia készült vagy akik különböző kutatók
nak például szolgáltak, míg Ranschburg névsorán a hosszú éle
tűek, tehát eo ipso erős szervezetűek vannak túlsúlyban.
A Ranschburg névsorában talált 9°/0-os arányszám tehát igen
súlyosan esik a latba, ha összevetjük a lakosság átlagánál talál—
21 Lásd : D á v id L a jo s : „A két Bolyai élete és munkássága“. Bpest,
1933. és Paul Stäckel: Wolfgang und Johann Bolyai“. Leipzig, 1913.
22 E helyen fel lehetett volna még említeni B r a s s a i S á m u e lt, a
kiváló magyar tudóst és polihisztort, aki szintén testi és szellemi épség
ben érte el kivételesen magas életkorát és 98 éves korában hányt el.
(1800—1898). H o b b e s, a nagy angol filozófus szintén 92 éves kort ért
el; — említendő volna még G e o rg e s C lem e n c ea u (1842—1930), aki 88
éves és Claude Menet (1846—1926), aki 80 éves kort ért el szellemi fris
seségben.
23 Az elmebajosok névsora a következő :
Paál László (paralizis), Ady (paralizis), Maupassant (paralizis),
Lenau (paralizis), Semmelweiss (paralizis), Tasso (schizofrénia), A. Comte
(kései schizofrénia), Nietzsche (paralizis), Bolyai János (schizofrénia),
Munkácsy (paralizis), Vörösmarty (paralizis), Strindberg (schizofrénia),
Rob. Mayer (mániás-melankóliás), Rousseau (paranoia), Széchenyi (mániás-melankóliás), Linné (aggkori elmezavar), Blücher (mániás-melankóliás), Kant (aggkori elmezavar), Newton (kései schizofrénia), Ruskin
(aggkori elmezavar.) — A diagnózisok legnagyobb részét lásd LangeE.-nál : „Genie Irrsinn u. Ruhm.“
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ható öt ezrelékes arányszámmal és ez az összehasonlítás nagy
mértékben alkalmas arra, hogy bizonyítékul szolgáljon a zseni
és elmebaj fölötte gyakori és ezért törvényszerűnek mondható
együttes előfordulása mellett. — Annál inkább, mert, ha szem
ügyre vesszük az ekként kettéválasztott névsort, első pillan
tásra nyilvánvaló, hogy a pszichopathologikus egyéniségek név
sora sokkal több elsőrendű, világhírű nevet tartalmaz, mint a
fennmaradó 159 névből álló névsor. E 159 kiváló egyén között
egyrészt sok a másodrendű híresség, sok az olyan kiválóan
nagy tehetség, aki mindamellett nem alkotott lényegesen újat,
nem volt úttörő s így nem minősíthető zseninek, másrészt sok
az olyan egyéniség, akit csak azért nem sorolhatunk a pszicho
p a tá k közé, mert életrajzuk még nem tétetett e szempontból
tudományos vizsgálat tárgyává és így nélkülözzük a határozott
támpontokat. De e 159 név közül nagyon sok mellé legalább
is kérdőjelet kell tennünk.*4
Lauge-E. fent említett cikkében még egy további számí
tást kísérelt meg: a 300 névből álló nagy névsorból kiválasz
totta a 78 leghíresebb nevet, a világszerte elismert zseniket és
úgy találta, hogy e 78 közül 29 volt az elmebajos, tehát 37°!o,
ezenfelül 36 a pszichopata, egészséges pedig csak 13; végül e
78 név közül kiválasztva a 35 legeslegnagyobbat, arra az ered
ményre jutott, hogy ezek közül /4 volt az elmebajos, tehát 40°/o
és csak 3 az egészséges, a többi többé-kevésbé súlyos pszicho
pata.2425 Itt tehát az elmebajosok arányszámának további emel
kedése található és ebből az következik, hogy mentöl inkább világ
hírű valaki, annál valószínűbb, hogy a pszichopathologikus zsenik közé
sorolandó.
Megkíséreltük ezzel szemben összeállítani az egészséges zse
nik névsorát és sikerült is körülbelül ötven elsőrendű nevet össze
állítanunk.26 Feltűnő jelenség e névsornál, hogy ezen 51 zseni
24 így G reco- 1 Toledoban, ahol letelepedett, excentrikus, sőt „bo
lond" embernek tartották. (Lásd: M. Barrés: „Greco ou le secret de
Tolède“). D ick en s magánéletében rendkívül türelmetlen ember volt,
szerencsétlen házasságban élt, majd elvált, (ami akkoriban Angliában
kivételes és megrovandó dolognak számított.) L o m b r o s o okkultista,
tehát nyilván exaltált ember volt. A magyarok között pedig, például,
K i s f a l u d y K á r o ly rendkívül hányatott, viharos ifjúkora szélsőséges
temperamentumra s valószínűleg némi pszichopáthiára enged következ
tetni. S z ilá g y i D ezső rő l pedig például, kartársai körében köztudomású
volt, hogy hirtelen haragú és kiszámíthatatlanul szeszélyes hangulatai
ban rendkívül labilis egyéniség volt. Édesanyja hosszú éveket töltött
elmegyógyintézetben és ott is halt meg, tehát Szilágyinál súlyos terhelt
ségen alapuló pszichopátiáról van szó. — Azonban mindezen és még
sok más esetben hiányzik a tu d o m á n y o s támpont.
25 Lásd a névsort a „Genie und Pathographie“ c. cikkben.
26 E névsor a következő:
1. Ranschburg névsora alapján (dűlt betűkkel feltüntetve azok,
akik Lange-E.-nál is szerepelnek mint az egészséges zsenik példái) :
R a ffa el, Spinoza, Van Dyck, Thackeray, L e ib n iz, Fichte, D ü re r, Kepler,
Livingstone, Galvani, H egel, Gainsborough, Aristoteles, Velazquez, Stan-
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között Z4 festő található (és egy szobrász, tehát szintén képző
művész), míg író és költő csak 8, zeneszerző pedig csak 5.
Ebben nem láthatunk véletlen jelenséget; már régebben fel
tűnőnek találtuk, hogy Lange-E.-nál, — aki elméletben elis
meri, hogy egészséges nagytehetségű ember is elnyerheti a
zseni-hírnevet és nem tartja a pszichopátiát a zseni elengedhe
tetlen velejárójának, — mint pl. Boda vagy Kretschmer, — főképp
Raffael, Tizian, D ürer és Rubens szerepelnek, mint az egészséges
zseni példányképei. Hiába is keresnénk az írók és költők közt
ugyanily magas rangban levő és emellett szellemileg teljesen
egészséges egyéniséget, mint ez a négy festő-zseni 1 — Áttanul
mányozva a magyar szellemi élet kivalóságainak életrajzát, szin
tén arra az eredményre jutottunk, hogy a kiváló festők között
feltűnően sok a hosszú életű, robusztus és minden valószínűség
szerint pszichopátiamentes egyéniség. így a Ranschburg által
is felsoroltakon kívül — Lotz 71 éves, Szinyey-Merse 75 éves,
Székely Bertalan 76 éves, Benczúr 77 éves, Zichy Mihály 80
éves lett, — még nagy kort értek el és robusztus egyéniségek
voltak a következők: Thán Mór 71 éves (1828—1899), Telepy
Károly (1828-—1906) 78 éves, Madarász Viktor (1830—1917) 87
éves és Barabás Miklós (1810—1898) 88 éves. Hiába próbálnánk
ehhez hasonló névsort összeállítani a 19-ik századbeli nagy
magyar írók és költők neveiből ! Habár persze megjegyzendő,
hogy a fenti művészek, — az egyetlen Sziuyei-Merse kivételé
vel, — kimondottan akadémikus művészek voltak s azt a típust
képviselik, amelyet Lange-E. „gesunde rationale Hochtalente“
név alatt foglal össze27; az igazi, úttörő zseni sorsát azonban
Munkácsy és Paál László tragikuma példázza a múlt századbeli
magyar festők között.
Végül tehát szeretnénk nyomatékosan rámutatni arra az
eredményre, amely az összes névsorok áttanulmányozása után
kibontakozik: a zseniális egyéniségek között még a legkedvezőbb szá
mítás szerint is feltűnően nagy az elmebajosok száma, körülbelül kilenc
százalék az összlakosság öt ezrelékével szemben ; ezenkívül a legtöbb
világhírű zseni többé-kevésbé pszichopata volt. A szellemileg egészséges
zsenik ezek mellett egy eléggé jelentős: kisebbséget alkotnak és anélkül,
hogy ismernők e jelenség okát vagy módunkban lenne azt ku
tatni, — rá kell mutatnunk arra a jelenségre, hogy : legtöbb az
egészséges zseni a festők közt, legkevesebb a zeneszerzők és a köttök,

ley, Cuvier, R u b e n s , Gounod, Murillo, Gutenberg, Reynolds, Deák, Liszt
Ferenc. Szinyey-Merse, Garibaldi, Haydn, A. France, Cranach, Calderon,
Bernini. Benj. Franklin, Volta, Goldoni, V e rd i, Wundt, Virchow, Kossuth,
T iz ia n , Moltke.
2.
Más forrásokból : A n d r e a d e r S a r to , Donatello, Lessing, J. S.
Bach, Corneille, Milton, Hobbes, James Cook, Lafayette, Uhland, Dela
croix, Claude Monet.
27 Lásd „Genie und Pathographie“ és „Das Genie-Problem."
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míg a tudósok, filozófusok, felfedezők és államfér
fiak középütt állanak.
Szabad legyen remélni, hogy e kis statisztikai vizsgálódás
révén talán sikerült a zseni és őrültség összefüggését kutató
további diszkusszió számára élesebben körülhatárolt és szaba
tosabban megalapozott kiindulópontot teremteni.
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Adatok a műveltebb ielserdült (adolescens)
ifjúság életfelfogásának alakulására vonatkozólag.
Irta: KEMPELEN ATTILA.

E dolgozat írója már régóta foglalkozik az adolescens
(cca 17—24 éves) mindkét nemű ifjúság élettel szemben való,
főleg értékelő, magatartásának vizsgálatával. — Az első szerény,
kezdetleges „ankétszerű“ gyűjtést a világháború alatt 1915—18.
években kezdtük. Felsőbbosztályos gimnáziumi tanulótársakhoz,
majd egyetemi bölcsészkollégákhoz intéztük akkor írásban
számozott kérdéseinket. — Bármily hiányos és naiv volt is e
gyűjtés, megvan az az előnye, hogy mai retrospekcióinkat
nagyon megkönnyíti s némi intuitiv összehasonlításra is ad
alkalmat az akkori s a mostani adolescensek életfelfogására
vonatkozólag.
Jóval több és relative megbízhatóbb eredményekkel járt
azonban az 1932. évi s 1933. év első felében történt ankétszerű
gyűjtésűnk.* összesen .94 mindkét nemű adolescensen történt.
Ebből 30 budapesti középiskolai tanuló (12 leány + 18 fiú) s
64 érettségizett egyén, nagyrészt egyetemi hallgató. (33 leány +
31 fiú.) Az egyetemiek közül 35 bölcsészhallgató. 25 leány + 1 0
fiú. Ebből 20 földrajz-szakos, 7 modern + classica philologia,
8 mathematika ill. természettudományi szakos). Kor és nem
szerint 17—20 éves leány: 23. (Ebből 10 egyén 17—18 s 13
egyén 18; 6—20 éves) 17—20 éves: fiú: 26. (Ebből 15 egyén
17—18 s 11 egyén 18; 6 —20 éves). 20; 6 —24 éves leány: 24,
továbbá 20; 6—24 éves fiú: 21. Rasszi összetétel szerint leg
nagyobbrészt cca 90—94°/0-ban, alpesi, balti, dinári, és turanoid
rövidfejű középeurópai-magyar rasszkeverék képviselői voltak.
— Választ csak kevesen (cca 4 —5 leány és 4—5 fiú) tagadták
azonnal meg. Egyeseket — főleg 17—18 éves leányokat — a
diszkrécióról kellett biztosítani, másokat — főleg 21—24 éves
* Mivel eddig sem Hazánkban, sem külföldön kimondottan a d o le s e s tise k re vonatkozó é le tfe lfo g á st vizsgáló ankét nem történt, irodalomra
nem hivatkozhatunk. Csupán s e r d ü l ö k életfelfogását és főiskolai hallga
tók k é p e s s é g e it vizsgálták. (Tumlirz, hamburgiak, Schütz, Marcell stb.).
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fiúkat — a vizsgálat célszerűségéről. Többen, (cca 10—15),
nagyobrészt 20; 6—24 éves leányok utólag tagadták meg a
választ. A 20; 6—24 éves Fiúk közül sokan igen sokára adták
meg a feleleteket. Főleg a stilus csiszolásán dolgoztak sokat.
A kérdőíveket részben személyesen osztottam szét, rész
ben megbízható segítőim adták kézről-kézre. Minden szétosztó
vigyázott arra, hogy a kitöltők egymás feleleteit a kitöltés előtt
ne olvassák. A feleletek túlnyomó része aláírás nélküli volt. Töb
ben levélben feleltek. A litografált s egyenként kézbe adott
kérdőív a következő kérdéseket tartalmazta: 1. Mit tart az élet
V. élete legfőbb céljának? 2. Erre milyen eszközökkel akar
törekedni? 3. Hisz-e Istenben s ha igen, hogy képzeli? 4. Mit
tart az emberről? 5. Az életről? 6. A halálról? 7. Mit vár a
halál után? 8. Kik a kedvenc írói, művészei, zeneszerzői? 9.
Mit tart a szerelemről s a másik nemről ? 10. Mit tart legfőbb
hibájának?
Kedves kötelességem e helyen mondani hálás köszönetét
segítőtársaimnak, különösen Bán Ferenc joghallgató úrnak, Gebauer
Nóra kiasszonynak, kedves volt tanítványomnak, Kempelen Imre
tanárjelölt úrnak és Szegedi Irén tanár úrnőnek, kedves roko
naimnak. Végül „last not least“ kedves feleségemnek. Az ő meg
bízható körültekintésük és fáradozásuk nélkül az egyénenkénti
gyűjtés hosszadalmas munkája, valamint az adatok földolgozásra
való előkészítése csak csigalépésben juthatott volna előre.*
*

★

¥

Az írásban kapott feleletek két- (illetve három)-féle értel
mezésre szorulnak.
1. A szöveg minél teljesebb meqérlése. Meg kell ugyanis ér
tenünk, hogy a felelő milyen képzet- és fogalomkörben mozog.
Mit akar mondani, nyilt vagy burkolt célzásai mire vonatkoz
nak. Ilyenkor a kivételes személyes ismeretségtől eltekintve, a
feleletek összességének tekintetbe vétele dönt. (Pl. ha azt írja a
kitöltő, hogy a halál után „semmit sem vár“, ez nem csupán
azt jelentheti, hogy nem hisz a továbbélésben, mert ha más
feleleteiben úgy ír, hogy személyes Istenben hisz (nem pantheista) és a halált „két élet közti hídnak“ tartja, akkor vagy
következetlen, esetleg ingadozó a gondolkodása vagy mindent
a földi élettől vár s nem gondolván a halál utánra, nem is vár
attól semmit.)
2. A megértett szöveg beleélő, majd kritikailag értékelő,
esetleg átértékelő ellenőrző értelmezése. Itt szintén az egész szö* A kitöltők közt sokan (tanítványaim, rokonaim, jóismerőseim)
„tartós megfigyeléseim“ alatt voltak. A gyűjtők intézeti vagy szeminá
riumi társaikról sokszor „titkos“ jellemzéseket adtak nekem. Az e lle n 
ő r z é s t ez igen megkönnyítette.
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vegbe való intuitiv beleélés, valamint a retrospektiv formális
összehasonlítás segíthet elsősorban. (Pl. ilyen idős koromban
lényegében hasonló gondolatokat forgattam, hasonlóan éreztem.
X. Y. akkori kollégámat lényegében szintén ilyesféle motívumok
vezették). A Dilthey-féle beleélő és a Spranger-féle szellemi struk
túrát tekintő megértés egyaránt értendő s elválaszthatatlanul vál
takozik a kritikával. Utóbbira főleg a hiúság, becsvágy és félénk
zárkózottság „szimulálásai“ és „disszimulálásai“ miatt van szük
ség, noha ezen valamit a névtelen aláírás is segít. — 3. A Spranger-fél típusos szellemi életforma kutatására módszereink nem
kielégítők. *
Mindezekből látható, hogy bár ez értelmezéseknél lehet
törekedni minél nagyobb megbízhatóságra, de 100°/o-os exaktságot elérni e téren mégsem lehet. — És mégis, ha az apró
hiúságoktól, ünnepélyességektől nem befolyásoltatjuk magunkat,
a sorok között rengeteg életleljes revelációl ragadhatunk meg.
¥

★

¥

Az eredmények tekintetében mindenek előtt egy alaki
megfigyelést sem tartunk teljesen semmitmondónak, noha nem
tartozik közvetlenül a problémánkhoz. Fiz pedig a feleletek
hossza.
1. = fél nyomtatott oldalnál rövidebb az egész szöveg;
2. — fél ny. oldal v. hosszabb, de egy egész ny. oldalnál nem
hosszabb; 3. = egész ny. oldalnál hosszabb. I. = leány; f. = fiú.
I. k. o. = első korosztály, azaz 17—20 évesek. II. ít. o., azaz
20; 6—24 évesek.
I. k. o.

1.
t.

I I . k. o.

1.

2.

3.

25
44

55
43

20

o/o

13

„

1.
f.

1.

2.

3.

30
30

38
50

32
20

o/o
„

Az I. k. osztályú fiúk, kik közül legkevesebben tagadták
meg a választ, a legrövidebben, míg a többiek, kik közt töb
ben tagadták meg a választ, hosszabban válaszoltak. Ez meg
érthető abból, hogy a rövidebb válaszoknál általában több
extravertált s a hosszabb válaszoknál több introvertált típusú
egyént találtunk az adolescens korban. Persze kivételek is
akadtak.
* Abból, hogy é r te lm e z n ü n k kell, nem következik az, hogy nem
tartjuk jogosultnak a k a u z á lis á n (akár a kondicionalizmus, akár a
teleokauzalizmus értelmében) m a g y a r á z ó lélektani módszert, csupán ama
vizsgálatoknál, hol a lelki életet szimbólumokból (írásból) kell mind
bensőbben (mondhatni: szöveg és torráskritika mellett) értelmeznünk,
itt a „megértő", értelmező módszer lép előtérbe.
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Ami a fönnebb említett másodikféle értelmezést illeti, egy
általánosabb és egy speciálisabb szempontból megvizsgáltuk a
feleletek %-os eloszlását. — Először a feleletek „hangnemét“ vizs
gáltuk.
1.
= természetes, őszinte, közvetlen; 2. = eléggé természe
tes; 3. = nem természetes, Un népéiyeskedői v. önhiúság legyezgető tipusú a kitöltés.
I. k . o .

1.
Ï.

II. k. o.

1.

2.

3.

59
42

26
50

5
8

o/o
„

1.
f.

1.

2.

3.

(10
(10

32
33

8
7

o/o

»>

Másodszor megvizsgáltuk az önkritikát egy speciális kér
désre adott feleletek alapján. (Mit tart legfőbb hibájának).
1.
szigorú, esetleg túlzó önkritika, ha súlyosabb hibát
vagy hibákat említ szépítés és önmentés nélkül. Pl. ravaszság,
irigység. Megbújhat itt is elfogulatlan, sőt túlzó önkritikában
való öntetszelgés, de ez a hiúság legártatlanabb s emberileg
talán teljesen elkerülhetetlen foka. Erkölcsileg alacsony nívójúaknál elő sem fordulhat, csupán az ellenkező eset, t. i. a hibák
takargatása. 2. = meglehetős önkritika, ha középszerű hibákat
említ, vagy a súlyos hibák mentőkörülményeit nem mulasztja
el megemlíteni. Pl. akarathiány, dicsérettől elbizakodottságra
kísérthetőség. 3. - elégtelen önkritika, ha kis hibát említ vagy
semleges, esetleg jó tulajdonságot mond főhibájának. Pl. lustaság,
illetve túlságos bízás az emberekben.
I. k. o.

1.
Ï.

II. k . o.

1.

2.

3.

36
30

4(1
48

22

18

o/o
„

1.
f.

1.

2.

3.

28
21

47
58

25
21

o/0
„

Láthatjuk, hogy a „hangnem“ tekintetében inkább az első
fok, viszont az önkritika tekintetében a második fok van leg
sűrűbben képviselve mindkét nemnél. Mind a „hangnem“, mind
az önkritika tekintetében legmagasabb fokot az első korosztály
beli leányok s a második korosztálybeli fiúk mutatják, noha a
viszonyok általában nem mutatnak nagy eltéréseket.
Ezek után áttérünk az életszemlélet fő összetevőinek alakulá
sára vonatkozó vizsgálódásainkra. — A feleletekből ki világló
alapbeállítottságokat négy szempont szerint értékeltük.
A)
Az életcél kitűzésnél az érzületi „fókusz“ irányérzése tekin
tetében:
1.
— altruista. Pl. életcélja a közért élni. Szeretetet fejteni ki
környezetében. Gyermekeket jóra, szépre nevelni. 2. —altruista-
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egoista. Pl. boldog családi élet elérése, önmagának fejlesztése.
(T. i. boldog családi életet csak jóindulatú anya-feleség vagy
apa-férj élhet, önmagának fejlesztése a mások iránti érzést,
viselkedést is javítja). 3. = egoista. Pl. jó anyagi viszonyok közé
Előkelő életet élűi. Sokat tudni. — Mind a három „fókusz“i'ütni.
leállítás lehet magasabb és alsóbb nívójú.
II. k . o.

k. o.

1.
f.

1.

2.

3.

28
20

24
25

48
55

%
„

1.
Ï.

1.

2.

3.

32
20

52
54

16
26

°/o

A II. k. o.-ban az egoizmus az I.-vel szemben lényege
sen csökken, de a kimondott altruizmus lényegesen nem női,
csupán az „altruista-egoizmus“. A leányok általában altruistábbak a fiúknál.
B) Értéknívó tekintetében a kitöltő lehet:
I. = idealista. (Szociális, erkölcsi, vallási, művészeti, tudo
mányos értékek szeretete). °2. - idealista-realista. 3. = realista.
(Praktikus anyagi, eszközi értékek szeretete).
7. k. o.

1.

f.

77. k. o.
1.

2.

3.

62
48

30
40

8
12

°/o
„

1.
Î.

1.

2.

3.

64
43

24
42

12
15

%

„

Leányoknál a gyermekért, á környezetért való munka
szeretete növeli az I., fiúknál a reálist ideálissal kapcsoló becs
vágyó ambíció növeli a 2. rovatot.
C)
A vallási érzéknél megkülönböztethetünk 1. = hangsúlyo
zottan vagy lényegében kivehetően felekezeti vallásosságot ;
2. = egyéni vallást, mely teisztikus v. panteisztikus színezetű le
het s kisebb-nagyobb eltérést mutat a felekezeti állásponttól ;
3. = ateizmust.
7. k. o.

1.
f.

77. k . o.
1.

2.

3.

28
18

68
50

4
32

%

„

1.
f.

1.

2.

3.

31
21

69
59

0
20

o/o
„

Ebből is látszik, hogy a művelt ifjúság hitetlenségéről szóló
rege képtelenség, sőt úgy a felekezeti, mint az egyéni vallásos
ság a serdülés után a korral inkább női, mint csökken. Hogy
a leányok vallásosabbak a fiúknál s hogy az egyéni vallásosság
elterjedtebb a művelt körökben, mint a felekezeti, azt az altruiz
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musnál megállapítottakkal együtt sok külföldi pszichológiai ku
tatás megerősíti.
D) Az értékelő életigenlés és tagadás szempontjából az élet
adottságaival szemben lehet a felelő:
1. = kimondottan optimista; 2. = közepesen, mérsékelten
vagy kritikailag optimista; 3. = pesszimista.
I. k. o.

1.
!.

I I . k. o.

1.

2.

3.

40

38

22
20

33

47

%
„

1.
f.

1.

2.

3.

24
20

60
60

16
20

°/o
„

A korral a fiatalság pesszimizmusának arányszáma nem
női, de az optimizmus mérsékeltebb, kritikaibb lesz. A két nem
pesszimizmusa körülbelül egyforma arányú, de a leányok ki
mondott optimizmusa a fiúkénál valamivel nagyobb.*
E) Hogyan értékeli a másik nemet
1. = ugyanúgy becsüli, mint a sajátját; 2. = a másik nemet
többre becsüli ; 3. — saját nemét többre tartja vagy a másik
nemet kevesebbre; 4. = egyiket sem tartja sokra.
I . k. o.

1.
f.

I l- k. o.

1.

2.

3.

4.

84
94

6
3

10
3

0 %
0 „

1.
f.

1.

2.

3.

4.

65

10
3

21
4

4 °/o
0 „

93

Megnyugtatónak mondhatjuk, hogy ifjúságunk meglehető
sen elfogulatlan, illetve kevesebb rossz tapasztalatra tesz szert
a másik nem részéről, mint abból a sok élcelődésből s egy
mást „ugratásból“, cinikuskodásból várhatnánk, ami az adolescenseknél kevéssé kívánatos divat szokott lenni. Az, hogy egyik
nemnél sem több a másik nem többre becsülésének százaléka,
mint saját nemének többre becsüléséé, az könnyen érthető, hisz
a sajátjától eltérő jótulajdonságok megbecsüléséhez mindenkor
több beleérző-képesség kell, mint a sajátjától eltérő rossz tulaj
donságok lebecsüléséhez. Hogy a leányok valamivel inkább
hajlanak kiábrándulásra, ez könnyen magyarázható leginkább
azzal, hogy a bakfiskori kiszínezett álmok álomlovagjait nem
igen találják a valóságban. — Az 1. számú feleletek korral való
csökkenése a benyomások után gyorsan ítélők egyoldalú tapasz
talatai miatt is természetszerűen bekövetkezik.
* V. ö. S ze rző n e k a serdülők nyelvi fejlődésére vonatkozó tanul
mányát (Gyermek. 1933. 25. évf.), melyből kitűnik, hogy már a serdülés
végén is hasonló a helyzet.
8
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F) Mit tart a szerelemről :
1.
= a „tiszta“ szerelmet, az érzékiség háttérbeszorítása
melletti, elsősorban lelki kapcsolatú szerelmet értékeli legtöbbre;
2. = általában a szerelmet ; 3. = a házassággal kapcsolatos, csa
ládi élet keretében kielégülő szerelmet; 4. = az érzéki szerel
met, szerelmi kalandokat tartja legértékesebbnek; 5. = nem tud
határozott választ adni; 6. = minden szerelmet elvet.
I. k. o.

1.

I I . k. o.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1. 32
f. 1 6

44
46

8
8

0
20

10
15

6 %
5 „

6.

5.

I
1.
f.

27
5

50
36

10
5

0
15

8
24

5%
15 „

E tábla a leányoknak szerelem terén való fiúkénál nagyobb
idealizmusát és nagyobb szerelem kedvelését egyaránt mutatja.
érzéki és könnyelmű szerelem értékelése leányoknál
S az
két korosztályban ü°/o-ot tesz ki, nem zárja azért azt ki,
hogy egy-két egyén talán nem akadt volna, ki arra is szavazott
volna, ha nem restellette volna kiírni. Fiúknál természetesen
ilyen restelkedő alig akadhatott. Persze sokan igen eltérő kép
zetek mellett tölthették ki a 2. rovatot.
Ezek után nem lesz érdektelen némely téren — a fönnebbi A, D, C és D szempontokból — a kétnemű bölcsészettanhallfjatók feleleteinek összehasonlítása az összes kétnemű ifjúság
feleleteivel. — Mindkét k. o. egyesítetten szerepel.
A, B, C és D az összes felelőket, Ax, ifi, Q és Dx csupán a
bölcsészek feleleteit jelzik.
A.

1.
f.

A x.

1.

2.

3.

40

38
39-5

40-5

20

32

%
„

1.
f.

1.

2.

3.

33
18

42
43

25
39

%

„

A bölcsészek közt az átlagosnál valamivel több az altru
ista-egoista s kevesebb az altruista, de kevesebb az egoista is,
főleg bölcsész-leányok közt.
B.

1.
Ï.

Bv

1.

2.

3.

63
455

27
41

10
235

%
„

1.
f.

1.

2.

3.

74
52

22
43

4
5

°/o
»

Mindkét nemű bölcsészeknél valamivel több az idealista s
kevesebb a realista.
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Cv

A bölcsész-fiúk az átlagnál inkább némileg vallásosabbak.

.

2.

3.

32
26-5

49
53-5

20

1

1.

Ï.

1«

.

2.

3.

20

60
48

20
21

1

%

1f.

33

%

„

Az életigenlés és élettagadás szempontjából nem lényeges
a különbség.
Általában a bölcsészek nem mulatnak n a g y o b b fo k ú vagy
lényegesebb eltéréseket az átlagtól.
Ami a z adoleszcen sek szép iro d a lo m és eg y éb m ű vészetk ed velését
illeti, az életfelfogásra tulajdonkép inkább csak a szépírók ked
velésénél következtethetünk közelebbről, de indirekt következ
tetés és teljesség kedvéért az egyéb művészek kedvelését sem
érdektelen megvizsgálnunk.
Következőkben csak olyan egyéneket vettünk be a száza
lékos kedvelés-eloszlás táblázatunkba*! akik legalább az egyik
nemű ifjúság részéről legalább két szavazatot kaplak. (T. i. a
dolog természeténél fogva itt aránytalanul nagy a szóródás).
Szépirodalmi írók.

k.
Ady
— — —
Arany — — —
Balsac — — —
Csató K.
— —
Dosztojevszky —
Dumas, id. — —
Eötvös J. — —
Erdős Renée
—
France, Anatol —
Galsworthy — —
Goethe — — —
Gárdonyi — —
Gulácsy Irén
—
Guenther Agnes—

i.

o.

I.

k.

II.
o.

I.

4-16
4-38
4-16

9-1

—

61
—

122

9-1
91

3-66

1-22

—
—

—
2-44
4-16

—
—
3
—

7-31

91

1-22

1-22
—

3
TT

(I.+II.*)
k. o. ï.
8-5
85
—
—

k.

1.

o. 1.

9 26

2-71
—

4'95
3 22
322
1-61
490

(I.+H.O
k. o. 1.
9-6

4-2
—

—

—

—

—
—
—

2-71

2-8
—

2-71
5-94
—

1-61
3-22
4-90
1-61
1-61

4’2
57
—
26
—
57
42
—

12 6

9-26

8-01

11-3

28
—

—

1-61
3-22

—

57

5-94
2-71

II.
k. o. 1.

—

211

2-6

* E rovatban csak olyan °/0-os értékek szerepelnek, melyek az I—
és II. k. o.-ból legalább
^ l[l f J"szavazatot képviselnek.
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i.
k. o. f.

ii.
k. o. f.

( i . +11.)
k. o. f.

Hamsun, Knuth —
Herczeg F. — —
Hugo, Victor
—
Jókai — — —
Karinthy — —
Kemény Zsigm. —
Madách I. — —
Mann, Thomas —
Mécs L.— — —
Mikszáth
— —
Móra F.— — —
Petőíi — — —
Prohászka 0. —
Romain Rolland—
Shakespeare
—
Surányi— — —
Szabó Dezső
—
Tolsztoj — — —
Turgenyev — —
Undset, Sigried —
Vörösmarty — —
W. V. d. Vogelweide
Wilde, 0. — —
Zilahy — — —
Zweig, Stephan —

2-44
4'38
3-66

3
61
—
—
—
6-1
3
—
61
61
3
6-1
3
2-44
—

4-2
8-5

—

too-oo

Ö sszesen

7-31

4T6
1-22
4-38
2-44
1-22
2'44
2-44
6-09

—
2-44
2-44
—

1-22
4-38
—
—
609

1-22
—

2-44
2-44

i.
k. o. 1.

ii.
k. o. I.

—

5-94
—

1-61
3-22
—

5-7
—

—

9 26

8-01

11-3

—
4-2
7
—
4-2
5-7
—
9-8

—
—
—

—

—

—

—

—
—
—
3
3
—
3
—

1100-00 1

—
—
—
85
2-8
—
4-2
—

—
—
—

—
2-71
2-71
—
—
—
—
—
2-71
5-94
—
—
2-71
—
—
2-71

—

1-61
1-61
—
1-61
—
3-22
4-80
4-90
—
—
1-61
1-61
801

12-10
9-26

3-22
1-61
—
—
3-22
322
3-22

100-0 1 10000

100-00

( I .+ I I .)
k. o. I.

—

—
—

—
2-6
—

—
—
—
—
—
26
4-2
—
—
2-6
—
—
4-2
9-6

7-1
100-0%

Messzire vezetne e táhlázat eredményeinek minden irányú
értelmezése s tanulmányunk keretein túlmenne. Csupán csak
azt emeljük ki, hogy ifjúságunk legnagyobb érdeklődést ä
klasszikus magyar írók s egy pár olyan modern író iránt
mutat, melyek azon témákkal foglalkoznak, amelyek a mai
ifjúság ideáljait érintik. Gárdonyinak nagy kedvelése minden
irodalmi kultúr-pesszimistát megnyugtathat.
Ami a zeneszerzők és egyéb művészek kedvelését illeti,
az előbbeni táblázat elvei alapján a következő százalék-eloszlást
láthatjuk.
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Művészek.
(Szépirodalmi írók kivételével.)

Bach — —
Bajor Gizi —
Beethoven —
Chopin — —
Erkel — —
Grieg — —
Harwey, Lilian
Händel — —
Kodály — —
Lehár F.
—
Liszt F .— —
Michelangelo
Mozart — —
Ódry A.
—
Petheő, A. —
Puccini — —
Rembrandt —
Rodin — —
Schubert —
Strauss, Joh.
Törzs J
—
Uray Tiv. —
Verdi — —
L. da Vinci —
Wagner— —

—
—

I.
k. o. t.

11.
k. o. Ï.

(l. + II.)
k. o. I.

75
—

7
3-33

8-4
—

12-5

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

2*5
—
—
2’5
25
5
2’5
7’5
75
5
—
—
10

—
—
5
5
—
—
7’5
5

12-5

1 ÍÜO’O

10

7
—
3’33
3’33
3-33
—
333
—
7
—
3’33
3 33
3 33
—
—
3’33
10

3 33
—

10

3’33
1237

15-2

—
—
—
3ö
36
—
36
—
8’4
—
—
—
84
—
—
57
8’4
—
—

11

5’7
18

I.
k. o. 1

11.
k. ». 1.

_

_
1-2

o-l

667
334
3'34
—
3’34
3’34
6’67
—
6-67
334
3 34
3-34
3’34
6’67
14-14

6li7
334
6-67
334
—
3-34

10-4

1-2
3-44
1-2
—
—
3-44
3'44
3-44
6‘67
S'7,9
3-44
1-2
344
1-2
V2
344
8-79
1-2
1-2

ti.+ 11.)
k. 0. 1

_
5
11-35

26
—
2-6
—
—
375
—
5
—
75
3-75
25
3-75
2'(j
375
7-5
7-5
26
375

12-5

1225

12-5

12-25

6-67

—

ÍOÜ’OO 1 íoo-o 1 ÍOO’OO 1 100-00 lOO-OOo/o

Láthatjuk, hogy a művészek közt a zeneszerzők s ezek
közül is elsősorban a klasszikusok vezetnek. (Nagyrészt a rádió
hatása is). A modern zeneszerzők közül csak Kodály ér el rela
tiv középfokot az I. k. o. fiúknál. A leányok a nehezebb zenén
kívül több könnyű zenének kedvelését jelzik, mint a fiúk. A
15 (nagyobbrészt klasszikus) zeneszerző után 6 modern (1 kivé
telével magyai’) színművész s i (1 kivételével klasszikus) képző
művész következik.
Ami az önkritikának egyes konkrétumait, vagyis a legnagyobb
nak tartott önhibákat illeti, ezeknek részletező ismertetését
kevésbbé tartjuk tanulságosnak, mert itt az önáltatás, önszépí
tés, önismeret hiánya s a különböző hibaértékelés többnyire
nagy homályosságot okoz. Mégis a legsűrűbben emlegetett
hibáknál észrevehetjük azt, hogy ezekben kell lenni bizonyos
fokú önismeretnek és őszinteségnek. Mindkét nemű ifjúság a
hiúságot, beképzeltséget endegeti elsősorban (I. + II. k. o.), még
másodsorban (1.+ 11. k. o.) fiúk a határozatlanságot és akarat
gyengeséget, leányok az ingerlékenységet és meggondolatlansá
got s harmadsorban fiúk (I. + 11. k. o.) a lustaságot, hanyagsá
got, leányok (I. k. o.) a nyelvességet s a nyelvük eljárását mond
ják legfőbb hibájuknak.
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Az eddigi vizsgálatokon kívül még egy pólkérdésl intéztünk
— technikai okoknál fogva sajnos csak — az I. k. o.-beliekhez.
Ez pedig az volt: „Mi a kedvenc foglalkozása?“
A feleletek százalékos eloszlása a következő volt:
Kedv. foglalkozás

I. k.

o. fiúk

I.

k. o. leányok

Olvasás
— — — —
Napló, vers, novellaírás —
Sportolás**— — — —
Zenehallgatás — — —
Zongorázás
— — —
Táncolás — — — —
Álmodozás, elmélkedés
—
Önművelés— — — —
Tanulás
— — — —
(Tud., műv.) tanulmányozás
Mozi, szinház — — —
Szociális munka— — —
Női társaságba járás— —
Séta, kirándulás
— —

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
19
4

16

667
667
—
19
Ö-67
—
—

Összesen

—

190

9999

12

—
43

4

4
—

—
—
—
7

20

6-67
19
6-67
6-67
6-67
13-3

Láthatjuk, hogy fiúknál a sportolás, leányoknál az olvasás
(mindenesetre elsősorban regényolvasás) vezet. — A nagyobb
%-kal szereplő foglalkozások az esetek relative kisebb száma
mellett jellemzőbbek, mint a kisebb °/o-kal szereplők. (Pl. hogy
a fiúknál a táncolás s leányoknál a kirándulás nem szerepel,
csak ebből magyarázható).
★

Mind e táblázatokban persze sokkal több megfigyelriivalót
is találhatunk, mint amire e dolgozatban rámutattunk s mégis
ezen adatokat egymagákban még nem találjuk elegendőnek na
gyobb szabású általános struktúrjellegek megállapítására, csupán
két fontos momentumot ragadunk meg :
1. Láthatjuk, hogy az első korosztálybeli mindkét nemű
adolescensekhez képest a második korosztálybeliek általában több
középutat mutató, — 2-es számjelzésű — feleletet adtak, tehát
részben kiegyensúlyozottabbak, részben megalkuvóbbak az élet
tel szemben.
2. A leányok általában valamivel több pozitív (1-es jelzésű),
illetve kevesebb negativ (3-as jelzésű) feleletet adtak, mint a
fiúk. ami az élet és ember értékeivel szemben való nagyobb
igenlésükkel magyarázható. (L. főleg Heymaus, Lipmann iclevonatkozó kutatásait/*
* A speciális sportágakat (úszás, evezés, tenniszezés stb.) egybevettük
** G. Heymaus : Psychologie d. Frauen. 1924. (2, Aufl.). O. Lipmann:
Psychische Geschl.-unterschiede. 1924. (2. Auf].).
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Ezek után még egy-két kitöltést mutatunk be példaképen,
értékelésükkel egyetemben.
{Sorszám: 18.). Kor: 18; neme: fiú; apja: orvos; gimn. tanuló.
(A kérdések számait I. 3. oldalon).
Feleletek: „1., 2. Életelvem: magamnak lehetőleg sok örö
met szerezni, minél kevesebb kalamitás árán. (Megjegyzem,
hogy abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy számomra
az öröm igen tág fogalom, tehát könnyű megszereznem, miért
is azt hiszem, hogy nem az életelvem szerint élek, hanem az
életelvem alakul ki az életem szerint a lehető legkönnyebben
követhetővé). — 3. A vallás tételeit — minthogy nincsen rájuk
szükségem — nem hiszem. 16 éves koromban két hónapi pro
és kontra érvelés után a kérdést magamban elintéztem. Ha nagy
szükségem van valamire, akkor szoktam imádkozni, de egyre
ritkábban. A hely és idő szerint más és más erkölcsi törvények
kel ellenkező vágyait az em ber az ördögben, a rossz szellem
ben személyesítette meg, a vele egyezőket az Isten fogalmában.
Az Isten tehát számomra mindenkori környezetem felfogása a
jó, igaz és szépről. — 4. (Nem felelt). — 3. (Nem felelt). 6., 7.
Szép lenne, ha lenne valami, de mást, mint a földi élet, elkép
zelni nehezen tudok. 8. Destruktiv, cinikus és amit akar — csak
rajongó nem vagyok (szerelmes igen!), tehát nincs kedvencem.
Minden jót szeretek olvasni és hallani, de ha már arról van
szó, hogy kit és mit tartok jónak, ime: St. Zw eig: Augen des
Ewigen Bruders, E. Ludwig: Menschensohn, O. Ernst: \sinus
Semper, Lily Braun: Memoiren einer Sozialistin, Remarque:
Der W eg zurück, Holland: .Jean Cristoph, Lewis: Arrovsmith.
Heine, Ady; — J. S. Bach, Schubert, Bartók, Kodály, Mährer.
(Most legalább látják, hogy olvastam egy pár könyvet). — 9.
(Nem felelt). 10. Abszurd kérdésre, mely azonkívül nagy mér
tékben indiszkrét is, nem felelek“.
Értékelése. Szöv. hossza: 2; „hangnem“ : 3; önkritika: —;
4 :3 ; /1:2; 6 :3 ; /1:2; E: — ; F: — .
( Sorszám: 20.). Kor: 18; neme: leány; gimn. tanuló.
Feleletek: 1. „Becsületesen és rendíthetetlen kitartással küz
deni nemesebb célokért. 2. A társaságot csak azért nem szere
tem, mert ott végtelen ügyetlennek érzem magam. Tehát a
magányt szeretem inkább, mert ha egyedül vagyok, beszélget
hetek saját énemmel, megbírálhatom tetteimet alaposan. Más
részt pedig a magány teszi lehetővé, hogy legalátth pillanatra
elszakadjunk a Földtől, a való, reális világtól és gondolataink
szabadon csaponghatnak tisztább világban. 3. Hiszek az Isten
ben. Nem tudom elképzelni Istent láthatatlan alakjában, de azért
hiszem lelki mivoltát. Abban áll a hitem, hogy igyekszem Isten
nek Jézus által közölt parancsait híven teljesíteni. 4. Az ember
a nagy Mindenség parányi, szabad szemmel nem is látható
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része. Ez a parányi rész is két részből áll: a lélek és a lest.
Ennek a két tényezőnek harca jellemzi az emberisép történetét.
5., 6. Az élet egy biológiai folyamat. Eredete emberi ésszel fel
nem fogható, csodás tünemény. A halál a testi lét megszűnése.
7. Halál után a lélek elszakad a testtől és beleolvad a nagy
Szellembe, az Istenbe, melyből szakíttatott. 8. Szeretem a ma^
gyár írókat, költőket. Kedvenc zeneszerzőm: Schubert. 9. —.
10. Nincs elég erős akaratom magam legyőzésére, nem vagyok
kitartó, más véleményét nehezen ismerem el helytállónak, más
hibáival szemben nem vagyok elnéző, szeretem, ha dicsérnek,
bánt, hogy nem vagyok még csak kicsit sem szép, nem élek
eléggé lelki életet.“
Értékelése: Szöv. hossza: 2; „hangnem“ : 1; önkritika: 1;
4 : 1 ; B : \ ; 6 : 1 - 2 ; /1 :2 ; F: — ; F: —.
(Sorszám: 63.). Kor: ‘20; neme: fiú; tört.-frajz-latin-szakos
bölcsész.
Feleletek: 1—2. Az emberi élet célja a boldogság. Nálam
ez az önmagámmal való megbékélés, a belső harmónia és csend,
nyugalom, a külvilág hatásának lehető kiküszöbölése útján
valósulhat meg. Nem jelenthet ez terméketlen ataraxiát, érzé
ketlen semmittevést, a közös munkában, közös életben, közös
szórakozásban én is részt akarok venni, de valahogy csak úgy
objektive, szemlélve az. eseményeket. Nézni akarom a viharzó
tengert közvetlen közelről, a part egy benyúló sziklafokáról, de
benn a tengeren evezni nem szándékszom, ám azért hátha
világító torony leszek a parton, hátha a szilárd parton állva
segíthetek valakinek a viharból partra evickélődni s nem bá
nom akkor, ha a hullámokból az én arcomra is fröccsen. 3.
Igen, hiszek Istenben és pedig egészen teisztikus alapon. Hogy
milyen Isten, ezt nem tudom elképzelni, de nem is akarom,
mert ha megpróbálnám, csak valami emberalakot tudnék el
képzelni s többé bízni, hinni nem tudnék benne. Nem, Isten
oly magasan áll fölöttem és minden fölött, hogy Őt emberi tu
dással, ésszel, értelemmel megközelíteni nem lehet. Isten valami
érzelem bennem, érzem, hogy Ő van bennem, érzem, mikor
cselekszem ellene. Ha néha gondolkodom lényegén és esetleg
elfog a szkepszis, feltámad bennem az a bizonytalankodó bizo
nyos érzés s egyszerre biztosan hiszek Benne, főként az ő vég
telen jóságában. No de akárhogy magyarázgatom is, megértetni,
kifejezni ügy sem tudom. Oda lyukadok ki, mint az elején:
Isten egy bennem uralkodó nagy érzelem, melytől függetlení
teni magam sohsem tudom. 4. Az ember Isten nagyszerű teremt
ménye, szeretem nézni s igyekszem is megismerni, foglalkozni
vele. S. Az élet alapjában és elsősorban szép. Ha vannak sötét
oldalai, vidámsággal, nyugalommal ki lehet deríteni ezt is. 6.
A halál az élet szépségének, kívánatosságának mutatója; de ha
el kell menni, — egye fene — elmegyek. 7. Ezzel azután iga-
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zán nem foglalkozom. Különben sem az én dolgom. Isten leg
feljebb az életem vezetését adta kezembe, azt sem teljesen.
Halálomról, balálom utáni sorsomról csupán Ö dönt s én meg
nyugszom ebben. 8. Kedves íróim: Gárdonyi, néha Mikszáth,
Móra Ferenc, — Flaubert, Galsworthy, Hauptmann, DosztoFestők közül csak a magyarokat ismerem annyira, hogy
{’evszkij.
Ledves festőm lehessen. így Szinnyei-Mersét, Glatz Oszkárt,
Rippl-Rónait szeretem. Szobrászok, színészek, zenészek közül
nem nagyon választhatok. (Legfeljebb a színészek közül Csortos
tetszik néha nagyon nekem). Zenéhez abszolút antitalentum
vagyok, itt tehát nem beszélhetek. 9. A szerelemnek igen nagy
szerepe van az életben. Ép úgy szép, mint rút, amint az már
az emberi tulajdonságok szokása. — A női nemről általános
véleményem nincs, a nőket egyénenként ítélem meg. 10. Túl
ságos lustaság és kényelmesség, azután hiúság is, csak azt nem
mutatom és azt hiszem, eléggé sikerül legyűrnöm.“
Értékelése: Szöv. hossza : 2; „hangnem": 2; önkritika: 2—3;
A :2; H A - C : l - 2 ; D A ; F A ; F: o.
(Sorszám: 10). kor: 22 ; neme : leány ; frajz.—term.-rajz-kémiaszakos bölcsész.
Feleletek: „A tökéletesedést tartom életem legfőbb céljának.
Képességeim lehetőségig való kifejlesztését, a testi és lelki élet
minden vonalán [vallás-erkölcs, tudás, művészeti érzék, társa
dalmi élet, szociális érzék, testi erő, szépség, ügyesség (pl. tor
nával)] harmóniát teremteni. Minden irányban tájékozottnak,
talpraesettnek lenni, egy irányt pedig — pl. tudomány — ki
kell választani s abba az embernek magát derekasan beledol
gozni. 2. Diákéletem minden alkalmát igyekszem felhasználni
(előadások, könyvtár, tudományos felolvasások, egyesületek,
torna, kirándulás, színház, film, hangverseny, rádió, vallási élet
kötelezettségeinek teljesítése, ele.). 3. Hiszek. Őt a Világ terem
tőjének, mindenek okának, legfőbb jónak, igaznak és szépnek
tartom. 4. Az ember teremtmény, de a Földön a legtökéletesebb
teremtmény. Bizonyos megosztottság, a jónak és rossznak is
való hódolás észlelhető rajta. Légértékesebb képességének az
akaratot tartom. 5. Az élet alkalom jó munka végzésére, jó harc
harcolására. Csak fel kell helyesen használni. (Ha nenéz is,
sohasem szabad egészen elfáradni vagy kétségbeesni, mindent
ki kell bírni). 6. A halál átmenet az örök életre. 7. A halál
után ítéletet és annak megfelelően büntetést vagy jutalmat
várok. (Itt nem szabad tévedni, a jutalom csak velejárója, nem
pedig célja a jó életnek. A jót nem jutalomért, hanem önma
gáért keresem). 8. Kedvelt íróim : Gárdonyi, Prohászka, Sík,
Bordeaux, Bourget, Dickens, Szt. Ágoston, Mereskovszki, Dosztojevszki,Tolsztoj, Vicki Baum, Lagerlöf Z. Művészeim: Leonardo
da Vinci, Michelangelo és a moderneket is szeretem. Mind a
nagy klasszikus zeneszerzőket kedvelem és csodálom. 9. Szere-
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lem előfordul majdnem minden ember életében. Nem szabad
a kelleténél nagyobb fontosságot tulajdonítani neki és az élet
középpontjába helyezni. Ha reménytelennek Ígérkezne, kezdet
ben ellent kell állni. Nem szabad megengedni még az ember
gondolatainak sem, hogy a szeretett személynél időzzenek. Ha
van alapja a szerelemnek, akkor a szerelem legyen tiszta, fehér,
emelkedett. A szerelemnek szent a célja; meg kell becsülni.
Áldozatokra el kell készülni. — A másik nemre vonatkozólag
azt találom, nincs különbség, mindkét nemű egyforma értékű
ember. (Nem több vagy kevesebb egyik, mint a másik, hanem
egy kevéssé más.) Barátkozni szabadon lehet. 10. Legfőbb hibám
a hiúság és önfejűség.“
Értékelése: Szöv. hossza: 12; „hangnem“ : 1; önkr. 1: 4 :2 ;
B: 1; C: 1 ; Ü:\2; E: 1; F A .
(Sorszám: 73.). Kor: 22: neme: leány ; maipjar-német-francia
szakos bölcsész.
Feleletek: 1. „Jót tenni és szeretni. 2. Mindennel, amit az
eszem és szívein jónak tart. 3. Igen ; Jóságos Atyának. 4. Gyenge
teremtmény, de tele jóakarattal. Sa|nálni és szeretni kell. 5. Isten
legszebb ajándéka. 0. Az öröklétbe való átmenet. 7. Mennyor
szágot. 8. Móra, Gárdonyi, Kellermann, Lewis, Verdi, Erkel,
Rossini. 9. Nem ismerem. — Csak külsőleg erősebb; lelkileg
gyengébb a nőnél. 10. Indulatosság.“
Értékelése: Szöv. hossza: 1; „hangnem“ : 1; önkr.: 1; A: l ;
B: 1; C: 1 ; D: 1—2; E: 3; F : —.
Már ezekből a kiragadott példákból is láthatjuk a kibon
takozó lelkek, lelki struktúrák sokrétűségét és sokszínűségét.
Bár minél több példát mutathatnánk be az életteljesség megéreztetésére, de a helyszűke miatt erről le kell mondanunk.
Mind a kutatók és érdeklődők, mint a gyakorlati pedagó
gusok nagy hasznát vennék idevonatkozó szerény kezdemé
nyező vizsgálataim továbbfejlesztésének. De még maga a meg
figyelésül szolgáló ifjúság önismeretre törekvéséhez is nyújtana
segítséget.
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Munkaközösség
a személyiséglélektani kutatás előmozdítására.
1932. szeptemberében C. S p e a r m a n , ki nevét különösen az intel
ligencia- és korrelációkutatás terén tette híressé, egyetlen munkaközös
ségbe törekszik gyűjteni azokat, akik az „egyénlélektan“ elveit és szem
pontjait egységes rendszerben kívánják, különösen gyakorlati célokból,
kidolgozni. (L. Année psychologique, 32. kötet, 911 1.) Spearman célja az
egyénlélektan vizsgálati szempontjainak oly összeállítása, mely egy
részt tapasztalati alapon nyugodjon, másrészt közmegegyezésen alapul
jon, ennélfogva leíró és adatgyűjtő természetű legyen, — de másrészt
ennek a világraszóló kísérletnek kell majd eldöntenie, vájjon lehetsé
ges-e (mint már Thorndike is kérdezte) egy személyiség pszichológiai
arcképét kielégítően megrajzolni, akár teljesen kimerítő gazdagsággal,
akár részlegesen, bizonyos e le m i v o n á s o k , alapegységek segítségével.
Itt két előzetes kérdés merül fel, melyekre S. elöljáróban válaszol is :
az egyik az, vájjon lehet-e a „lelket“ „elemekre“ bontani, lehet-e ily
elemek összegének tekinteni, s egyáltalában lehetséges-e az emberi sze
mélyek végnélküli, egymástól eltérő sokaságát egy csoport egységes
jeggyel érvényesen jellemezni ? A másik kérdésre, — miután az elsőkre
S. megadja a kielégítő választ, — nem kell sokáig keresni a feleletet:
az a közös munka, melyre a világ pszichológusait felszólítja Spearman,
előmozdíthatja-e maguknak az elvi kérdéseknek tisztázását is? Mi azt
hisszük, e közös nagy kollaboráció nagy mértékben hozzá fog járulni
a lélektani tudomány annyira óhajtott egységesítéséhez. (Megjegyezzük,
hogy ez az egység sokkal inkább megvan, semmint sokan hinnék, akik
a különböző irányok harca miatt a „lélektan válságáról“ szeretnek be
szélni. Az egyes irányzatok eltérése mindaddig nem jelent veszedelmet,
míg mindegyik tisztaelvű lélektani tudomány akar maradni s másrészt
míg az egyes irányzatok nem törekszenek egymás legyőzésére és kizárá
sára, hanem egy magasabb szintézisben való egyesülésre). — A Spearmantól óhajtott egységes munkaterv a személy iség-(egy én iség-) lélektan
munkatársai elé a következő útbaigazítást tárja :
A ) T á jé k o z ta tá s:

1. J elleg zete s v o n á so k . — A munkatársak mindegyike összeállítja
s a vezetőnek írásban megküldi azokat az alapvető lélektani mozzana
tokat, jellegzetességeket, melyek szerinte az egyéneket mint egyéneket
jellemzik s egymástól megkülönböztetik. („Profil“). Például szolgálhat
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egy kiváló pszichológus következő sorozata : értelmiség ; habituális be
állítódás ; képzelet ; nemi élet ; értelmességi szint ; társas szimpátia ; a
lelki tempó ; munkaképesség ; akarás-jellegzetességek.
2. P é ld á k . — A felsorolandó individuálisan — jellemző vonásokat
gyakorlati példákkal kell megvilágítani, hogy kitűnjék : az illető munka
társ mit, mily mozzanatot ért ; az is kívánatos, hogy a felhozott példák
a tapasztalásból legyenek merítve.
3. A c é l m e g je lö lé se . — Fel kell tüntetni a listán, vájjon a felso
rolt tulajdonságok stb. a teljes személyiség egészét kimerítik-e, vagy
annak csupán részét, vagy valamely oldalát?
4. B i z o n y ítá s . A felállított sorozat értéke nagyban növekedik, ha
szerzője akár elméleti, akár gyakorlati bizonyítással támasztja alá.
5. K ie g é s z ítő m e g jeg y zések . A szerkesztőbizottság hálával fogad
minden bírálatot, módosító ajánlatot, akár az egész sémára vonatkozóan
is, feltéve, hogy szabatos és világos formulázásban történik az előter
jesztés.
B ) A m u nka re n d je :

1. V é g le g es s o r o z a t. A beküldött dolgozatok alapján a szerkesztőkizottság törekedni fog egy végleges lista kidolgozására, mely a kuta
tásnak további alapul szolgálhat. Ez oly módon fog kidolgoztatni, hogy
a résztvevők adatait a lehetőség mértékéig tükröztetni fogja, — azon
kívül a gyakorlatiasság és termékenység szempontjait is érvényesítenie
kell. Egyelőre kétséges, nem marad-e meg a bizottság egy megállapo
dott formánál való kísérletnél?
2. K r i t i k a . A szerkesztőbizottság az első megállapított vázlatot
alkalmasint megküldi majd a munkatársaknak is, hogy megbírálják s
esetleges újabb észrevételeket közöljenek.
3. V é g r e h a jtá s . Az elkészült vázlat végleges életbeléptetése a köz
ponti bizottságra, vagy annak megbizottaira tartozik. De más sémák
esetleges gyakorlati alkalmazása függetlenül a bizottság eljárásától is
igen hasznos ellenőrzésül szolgálhat.
4. A n y e r s e r e d m é n y e k k ö zlé se. A nyers eredményről a munka
társaknak betekintéssel szolgálhat a bizottság: minden munkatárs ele
mezheti és feldolgozhatja őket oly módon, amint legjobbnak látja.
5. K o n f e r e n c iá k . E megelőző munkálatok után az összes anyag
végleges feldolgozása kerül sorra. Ennek számára közös alapot kell ke
resni, hol a különböző lélektani irányzatok egymás között összeméres
senek ; ez a kérdés esetleg egy általános konferencián volna megoldható.
Aki munkatársul óhajt résztvenni Spearman individuális-lélektani
(karakterológiai) kollaborációs munkálataiban, dolgozatát a következő
címre küldje : P ro f. H o lz in g e r, Departement of Education, University
of C h icago.
Minthogy hazánkban is örvendetesen fellendültek a személyiség
tudományos, pszichoanalitikus, differenciás-lélektani kutatások, felhívjuk
a lélektan munkásainak figyelmét Spearman nagyszabású vállalkozására.
A magyar lélektan munkásai sem hiányozhatnak az egyetemes lélek
tannak ezen időszerű vállalkozásából.
V. H .

VITA-KÉRDÉSEK.

A tánc etnológiája és lélektana.
(C u rt Sachs : Eine Weltgeschichte des Tanzes. Berlin, 1933. 325 I. + 32

tábla.)
A kultúra s szűkebben a kultúránk „fejlődés“-történetének akár
melyik tényezőcsoportját, kifejeződését vizsgáljuk is, a kérdésföltevések,
feleletek valamiképpen mind a kultúra ma annyira kiéleződött problé
máira igyekeznek választ adni. Minden kérdés mögött, melyet akár a
lélektan, akár az etnológia, kultúr-morfológia s a szellemtudományok
bármelyike vet föl, az európai lélek-, szellemiség-kultúra érvényességé
nek, értékességének alapkérdései rejlenek (különösen tanulságos Frobeniusnak nemrégiben megjelent, sok vitára alkalmat adó könyve : Schick
salskunde im Sinne des Kulturwerdens, Leipzig, 1932.) Mintha azt a bizton
sági érzést, cél- és értéktudatosságot, amely az európai embert, a
h o m o f a b e r -r é váló európai embert egyre inkább jellemezte, mind hatá
rozottabban fölváltaná a történet és kultúra szemlélőiben egy bizony
talansági érzés, fanyar Unbestimmtheitsgefühl, a „primitiv“ (hogy e pilla
natban az általános és bizonytalan megjelölést használjuk), a mágikus
lélekalkat tisztelete, sajátos értékességének, életességének elismerése.
Egyre inkább intellektualizálódó, racionalizálódó kultúránkkal szembe
állítják, mint a kultúra mélyét, a lélekformák legigazabb tulajdonait a
differenciálatlan, irracionális mozzanatokban bővelkedő „mágikus“ lélekalkatot s a „mélykultúrát“ (1. pl. Th. W. Dansel szép munkáját: Der
magische Mensch. [Homo divinans.] Von Wesen der primitiven kultur,
1928. Sokszempontú magyar ismertetése Marót Károlytól : Homo divi
nans és homo faber, Magyar Szemle, 1929: VI, 1.). Hogy a kétféle kul
túra ilyen éles axiológiai szembeállítása lélektanilag, etnológiailag meny
nyire igazolható s mennyire jogosult, arról talán később is eshetik szó.
Ugyanezt a kérdést vitatja s a maga területén belül teljességgel el
dönteni véli Curt Sachs hatalmas, bőséges anyagú és több szempontból
megvilágított tánctörténeti munkájában. A könyv két, szisztematikus és
történeti, részében valóban messzi perspektívákat nyitogat: a korai kőkor
szak táncaitól kezdve egészen a tangóig, az extatikus burját sámán
táncától Isadora Duncan művészetéig húzza meg a vonalakat, elemzi a
különböző formákat, s próbálja megadni a tánc s közvetve a kultúra
két, úgy tetszik, összebékíthetlen típusának értelmezését. Úgy gondol-
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juk, hogy é r te lm e z é s e a la p s z e m p o n tja ib a n e lh ib á z o tt. A tánc, a Mutter
kunst, ahogy nevezi, valóban a legalkalmasabbnak tetszik az ilyennemű
vizsgálódásra, hisz a fölületes szemlélő is úgy érzi, hogy még a mai
tánc is — akár a halottivá merevedett, rokokó gyökerű balettben, akár
az amerikai, mechanizált görl-táncban, vagy az új „mozdulat-művé
szeti“ iskolák törekvéseiben — a legtöbbet őrzött meg a művészetek
differenciálatlan, ösztönös, irracionális mozzanataiból. A tánc alaplé
nyege szerint mindig is telítve volt gazdag heterogén tartalmakkal, diffe
renciálatlan egysége magában hordozta a zene, ének (vö. Heinz Werner :
Die Ursprünge der Lyrik, München, 1924 ; R. Thurnwald is a primitív művé
szetekről szólva, első helyen tárgyalja a táncot, 1. : Psychologie des primi
tiven Menschen, Kafka, Vergleichende Psychologie I. 2.J képzőművé
szetek (maszk !) változó lehetőségeit, alkalmait ; az életöröm extatikus
kiáradása volt, a törzsnek, a közösségnek vágyát fejezte ki, életstílusát
őrizte ; a tánc mágikus aktus védekezésre s támadásra és egyben a
vallás legmélyebb szándékainak a megélése. Ez a komplex és szétválaszthatatlanul összefonódott tartalmú s a számlálhatatlan változatokra
bomló forma éltette a kőkorszak emberének falfestményeken megőrzött
táncait, a primitívek démonikus varázstáncait, ez fonódik bele az európai
„magaskultúrák“ különféle táncaiba, a középkor extatikus vallásos tán
cainak gyökérzete ide nyúlik, s ez szövi át a ma már jórészt halódó
paraszt-kultúrák régi hagyományokat, formákat megőrző táncait is.
Ezzel a zsúfolt tartalommal s ezekkel a végig alig is tekinthető for
mákkal áll szembe az európai kultúrában kifejlődött, életességét egyre
inkább elvesztő, előadott, kigondolt tánc. Tánc, amelynek célja éppencsak művészi cél, s az életszféráknak csak egy kis részét követeli,
szemben a réginek totalitásával. A mai társas tánc, szalóntánc szin
tén nem jöhet számba : közel sem igényli a teljességet, bár gyökerei
nem egyszer a népi táncokig, sőt „primitiv“ táncokig nyúlnak vissza. (Vö.
Harry Schütz: Tango und argentinische Volkspoesie. Sachs nem ismerte
ezt az érdekes kis tanulmányt, nem hivatkozik reá és nem is érezhető,
hogy ismerte volna). Az ellentét így hát könnyen felállítható volt e
két tánc-, művészetforma között. Azonban jogosult-e művészetnek nevezni
egyáltalán a különféle mélykultúrák táncait? Hiszen a művészet diffe
renciált, tudatosan alakító szándéka és egyéb sajátos szociális, lelki
jegyei (pl. közönség és előadó viszonya, az objektiválódott mű) egyál
talán nem födözhetők föl e primitív élettényekben, sem a táncban, sem
a lírában, hősi dalban, sem egyebütt. Struktúrális lélektani szempontból
kultúrmorfológiailag a legjelentősebb választópont mindenesetre itt van.
S e lényeges lelki és szociális, az egész kultúrát alakító komponensek
felismerése vagy elhanyagolása magyarázza az indokolatlan axiológiai
összevetéseket : a két kultúraforma szerkezete, benső természete, alap
tendenciái a lélek és társadalom síkján annyira mások, hogy értékelő
összevetésekre semmi alapunk sincsen. Egyaránt hiú törekvés volna
Beethoven zenéjét vagy Dantei támadni a primitiv törzsi zene és hősi
ének életessége, totalitása ismeretében, vagy tán védeni ily támadá
sokkal szemben, s a primitiv kultúrák alkotásait sem intézheti el naiv
főlénnyel. A két kultúra (s ilyen általánosságban megfogalmazott tété-
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lek veszedelmeit nem feledjük: a magaskultúrák minden másságuk mel
lett vagy ellenére is sokat megőriztek a „primitiv“ örökségből) pszichés
és szociális mássága, más értelme, más alaptendenciája és szerkezete
egyszerűen fölöslegessé teszi ezt. Sokkalta tanulságosabb lenne, s épp
ilyen alkalmakkor, kutatni azokat az átszívárgásokat, amelyek mindig
is összekötözték valahogy ama két kultúrát. Elsősorban : milyen emlé
kek, nyomok maradtak meg a magaskultúra legsajátabb, legdifferen
ciáltabb, legtudatosabb alkotásaiban is a régi differenciálatlan, totális,
mágikus, életes, a valóságrend többi elemétől el nem szakadott kultúrá
ból. A másik fajta s mai napság egyre gyakoribb átszívárgás tán
könnyebben tanulmányozható. A problémának ez a része valóban, mint
hogy látszólag egyszerűen megközelíthető, sok kutatót csábított fele
letadásra. (A lélekalkatok és a hatásátvételek sajátos lélektani útját
figyelembe nem vevő kutatás csak erőszakolt eredményekhez juthat :
1. a Naumann-féle iskola koncepcióját s téves részleteredményeit.) Hogyan
töri össze és pusztítja szociális és lelki struktúráját a mélykultúra
különféle még megmaradt formáinak az európai kultúra, civilizáció,
gazdasági terjeszkedés a homo faber? A különféle útirajzok, leírások úgy
mutatják, hogy e primitív kultúrák éppen lényegi eltéréseik miatt kép
telenek igaz asszimilációra vagy belső ellenállásra. (L. André Gide
útirajzait a kizsákmányolt négerekről : Le voyage au Congo és Le retour
du Tschad, s R. W. Wegner munkáját : Indianer Rassen und vergangene
Kulturen, Stuttgart, 1934, E. Nordenskiöld délbraziliai útirajzait, stb.,
stb.). Ez a kétfajta, a primitív, törzsi kultúrákra oly tragikus átszívárgás
nemcsak gazdag struktúra-lélektani, etnológiai, kultúrtörténeti szempontújúláshoz vezetne, hanem rávilágítana e két, összebékíthetetlenül mássá
lett kultúraforma alapszerkezetére, végeredményében : lélektanilag
alapvetően megegyező közös kiindulásra, a kettéválás előtti azonos
lélekformára s a struktúrák elválásának, „fejlődésének“ változatos
útjaira.
C.
Sachs nagy tánctörténeti művében nem választotta ezt a lélek
tanilag és kultúrmorfológiailag gyümölcsöző útat. Szinte dogmatikus
merevséggel s ellenségesen választja el a mélykultúrák táncait a mai
előadott, művészi- s a szalóntáncoktól. Az igazi tánc, amely legmélyeb
ben, legvalóságosabban művészet, szerinte a primitív, mágikus, közös
ségi tánc, ez a felfokozott életkiömlés, amely megőrződött a kőkor
szak óta a különböző kultúrfokon élő primitívek s a parasztkultúrák
táncaiban. Az előadott, racionalizálódott táncból már kihalt a tánc
lényege, belső démonizmusa, foglalkozni alig is érdemes vele — mintahogy kevés figyelemre is becsüli őket. Láttuk, hogy ez a felfogásmód,
bármely sok fáradtság, nosztalgia hajtson is benuünket a primitív éle
tesség, teljesség felé, nem igazolható. (Csak futólag jegyezzük meg itt,
hogy az ilyen tudományos attitűd is igazolja, hogy az etnológia tudo
mánya milyen mélyen beleágyazott még a mai napig is a preromantika
szellemiségébe.) Ez az alaptétel determinálja egész feldolgozásmódját,
rendszerét. Nagy apparátussal gyűjti össze és dolgozza fel a történet
minden területéről a táncokat s világos, könnyen áttekinthető rendszerbe
csoportosítja őket. A fölosztása ellen kifogás alig emelhető : a táncok
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két nagy csoportra bomlanak : a különféle patriarcha- és matriarchatörzsszerkezeteknek két alapjában eltérő tánctípus felel meg. A pat
riarcha-, állattenyésztő-, vadászkultúrák táncai, tág táncok, szabadok,
extravertáltak, utánzó képszerű jellegűek, míg a matriarcha, földmívelő, növényi kultúrák táncai szűkmozgásúak, absztraktok, introvertáltak, imaginativok. A két alapkülönbséget azonban inkább példák és
adatok tömegével igazolja, s állításait nem igyekszik mélyebb és részle
tesebb lélektani, kultúrmorfológiai analízisekkel erősíteni. Bár a leírások
mögött állandóan ott van az újabb kultúrmorfológiai iskolák (Frobenius,
Schmidt, Köppers, Graebner, Thurnwald) szerkezetlátása, a szociális és
lélektani összefüggéseket nem tudta szükségképesekké tenni. Műve
mégis a sok részletmunka, analízis után az első komoly, gondolatkeltő
tánctörténet, amelynek anyaga és eredményei részint a lélektannak,
részint az etnológiának új összefüggéseire hívhatják fel a figyelmét.
Szeged.
,
O r tu ta y G y u la .

M A G Y A R P S Y C H O L O G IA I T Á R S A S Á G
Tiszteletbeli elnök: RANSCHBURG PÁL
Elnök: B EN ED EK LÁSZLÓ.
Társelnökök:
GOMBOCZ ZOLTÁN, KORNIS GYULA, OLÁH GUSZTÁV,
SCHÜTZ ANTAL, VÁRKONY1 HILDEBRAND.
A MAGYAR PSYCHOLOGIAI TÁRSASÁG célja egyfelől a lélektan
összes irányainak és problémáinak, valamint egyéb tudományokkal érint
kező határterületeinek művelése, másfelől a tudományosan igazolt lélek
tani belátásoknak a nemzeti kultúrális élet minden ágában való minél
teljesebb g y a k o r l a t i érvényesítése.
A társaság a l a p í t ó tagjai egyszer s mindenkorra legalább 200 (kettő
száz) pengőt, a m ű k ö d ő vagy p á r t o l ó tagok évi 10 (tíz) pengőt
fizetnek. A Társaság f o ly ó i r a tá t minden tag, tagsági illetménye fejében,
ingyen, a társaság esetleges egyéb kiadványait kedvezményes árban kapja.
A f ő t i t k á r c í m e : Budapest, VI., Andrássy-út 81. Fdszt 7.
A t i t k á r cime : I., Andor-u. 6.
A p é n z t á r o s cime: VIII., Baross-u. 85.
K é z i r a t o k a szerkesztő címére (Szeged, Egyetem) küldendők.

Tudományos műveket, folyóiratokat,
felsőbb matematikai és fizikai munkákat nagyon előnyös
áron készítek. Árajánlatot mindenkor készségesen adok.

Fischer Lajos nyomdai műíntézete, Sárospatak.

ISMERTETÉSEK, BÍRÁLATOK.
ÁLTALÁNOS LÉLEKTAN.

A. PFÄNDER: D ie S eele d es M en sch en . Versuch einer verstehenden
Psychologie. Halle, Niemeyer 1933. 416 1.
Hogy a mai lélektan mily utat tett meg a régi, klasszikus asszo
ciációs lélektan óta, arra Pfänder könyve érdekes példa gyanánt szol
gálhat. Pfänder neve az „érzületekről“ szóló mély fe n o m e n o ló g ia i elem
zése révén keltett nagyobb figyelmet ezelőtt két évtizeddel, jelezve a
fenomenológiai irány igényeit a lélektannal szemben. Ezen, lényegében
a leírás, a deszkriptiv pszichológia síkján mozgó lélektan összes jeles
tulajdonságai megtalálhatók P-nek jelen művében is, egybetalálkozva
azonban egy másik új célkitűzéssel : a „ m e g é r té s s e l“. Szerzőnk nagy
művét „megértő“ lélektannak nevezi s ezzel a fenomenológia határain
is túlmegy, melynek „lényegszemléletei“ egyúttal végső magyarázatul
is kívánnak szolgálni. — P. nem ad pontos meghatározást arról, mit is
ért ő „megértő lélektan“ nevén ; azt mondja : ez a könyv olvasása során
derül majd ki (5. 1.). Ha pedig olvassuk a meglehetős széles mederben
terjengő fejtegetéseket — melyek azonban mindvégig érdekesek és gaz
dag emberismeret kincseit rejtegetik, — akkor csakhamar meggyőződ
hetünk, hogy az emberismeret és megértő lélektan nem egyéb, mint a
te n d e n c iá k lélektana.
Hogy az emberi bonyolult élettevékenység a tudományos lélektan
keretében legmélyebbről éppen a tendenciák, mégpedig az alapvető,
végső tendenciák és „ösztönök“ segítségével értelmezhető, az is a ma
lélektanának egyik vívmánya az ezelőtti félszázad felfogásával szemben.
A franciáknál J a n e t s a németeknél F r e u d nevére kell gondolnunk, az
angol irodalomban M a c D o u g a ll ra és még számos másra, kik az „ösz
tön“, a „tendencia“ lélektani fogalmaival törekedtek megbarátkoztatni
a pszichológiai eszmélődést. Az „ösztönök“ kutatása az állatvilág s az
emberi psziché körében is, ma az amerikai lélektannak a behaviorizmus
mellett a leginkább napirendre tűzött problémája. Az emberi életdrámá
nak, ha nem is teljes, de mindenesetre egyik alapvető magyarázó elv
rendszerét kívánja adni a tendenciák tana.
Mily tendenciák nyugszanak az emberi pszichés életes tevékeny
ségek mélyén? Hány ily tendenciát különböztethetünk meg? Van-e
egyetlen „őstendenciánk“, melyből a többiek sarjadnak s ha igen, melyik
az ? Hogyan definiálható e tendenciák lényege s miben áll szerepük ?
— ezek s a velük kapcsolatos elméleti kérdések adják a tendenciák
dialektikáját, melyekbe szerzőnk bevezeti az olvasót, úgy azonban, hogy
saját nézetét ismerhetjük csak meg, míg az esetlegesen eltérő vagy
9
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ellentétes rendszerekről nem veszünk tőle tudomást. Pedig ily összehason
lításra nagy szükség van. Pfänder ugyanis a következő tendenciákat látja
meg az emberi személyiség mélyén : először „tranzitív" tendenciákat,
minők a bírás és elhárítás, a teljesítmény, a tevékenység, a hatalom s
a tranzitív élet tendenciái ; — másodszor : a reflexiv tendenciákat ; ide
tartoznak : az önérték, a reflexiv teljesítmény, tevékenység, hatalom és
élet tendenciái, melyek aszerint különböznek egymástól, hogy az első
csoportbeliek ez „énen“ kívüli világ szférájába irányulnak, az utóbbiak
pedig a benső, énes életre. Mindezek a részlet-tendenciák azonban egy
végső, alaptendencián (Urtrieb) nyugszanak, melyet szerzőnk az „önkialakítás" tendenciájának (Selbstauszeugungstrieb) nevez el. Az ember
meghatározott, még pedig az első csírasejtben konstituciósan meghatá
rozott sajátos személyiséggé fejük ki s e fejlődést éppen az önkialakítás
tendenciája hordozza. E kifejlődést, helyesebben kifejlesztést szolgálja
(esetleg gátolja) a többi tendencia is s ez alapon ered az emberi lélek
Ptander-féle definíciója: „Az emberi lélek oly élőlény (Lebewesen),
melynek őstendenciája magától értetődően“ (vagyis belső természeti
kényszer folytán) „arra törekszik, hogy részint stationär, részint haladó
önkifejtésben meghatározott módon egy meghatározott élőlénnyé fejlessze
ki magát, bizonyos fejlődési fokokon keresztül. Az önkifejtő („önnemző“)
lény lelki, emberi, tranzitív és reflexiv, személyi erkölcsi, társadalmi és
vallásos élőlény és sajátos egyéni személyiség. Az önkifejtés módja,
melyet az őstendencia kíván, nem puszta természeti szükségességű tör
ténés, hanem magában foglalja a szabadon tevékeny — azaz csupán
erkölcsileg kötött — személy segítségét is“ (229. 1.).
E tételnek részletes kifejtésére, különösen az egyes rész-tendenciák
szellemes és gazdag életismerettel megírt kis monográfiáira, e helyen
nem térhetünk ki. Csak annyit jelzünk róluk, hogy szerzőjük a meg
írásban híven megtartotta a fenomenológiából átörökölt dialektikai és
a lélektanban kissé szokatlan deduktiv módszerét, mely a kísérlet,
tapasztalás stb. helyett inkább a spontán életszemléletre támaszkodik s
inkább bölcselkedő, mint empiriás jellegű. Az elméleti pszichológiának
így is értékes útmutatással szolgál. Különösen értékes maga az alapgondolat : a tendenciák rendszerét felépíteni és egy „ős“-tendenciára
visszavezetni. Mint látjuk, szerzőnknél ez az őstendencia nem a régi,
klasszikus „önfentartás ösztöne", hanem az önkifejtésé, melynek szük
ségképi fejleményei a felsorolt résztendenciák. Amily értékes azonban
ez az alapgondolat, annyira egyoldalúnak s ki nem elégítőnek találjuk
a szerző megoldását. Az őstendencia meghatározásában (Selbstauszeu
gungstrieb) bizonyára az a gondolat vezette, hogy az „éppen ilyen“
emberi személyiségeknek, egyéniségeknek „éppen ilyenné“ és nem mássá
való kifejlődését racionálisnak tüntesse fel, vagyis az individualitást
észszerűnek mutassa be — kifejlődése által. Az észszerűvé tételnek
már régi receptje az, mikor a fejlődés végén jelentkező mozzanatokat
a fejlődés e le jé re (csirájába) burkoltan belehelyezetteknek feltételezzük
vagy mutatjuk ki s ezen az alapon kimondjuk, hogy ime : az illető lény
fejlődésének ily e n kiindulópontból szükségképen ily e n végső állapotra
(egyediségre) kellett vezetnie. Pfänder célja is az, hogy az embert „meg-
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értse“, értelmezze, még pedig egy racionális kifejlődési rendszer alap
ján : adva van egy kiindulási pont, — az önkifejtéselv, — kérdés, ho
gyan gyarapodik, fejlődik, tágul szövődményesen ez a kezdeti csira azzá,
amit (ezen) egyéniségnek, (ezen ) személynek nevezünk. Az elgondolás for
mája ellen nem tehetünk ellenvetést ; de tehetünk a kiindulás ellen, mely
ben nélkülözzük a következő mozzanatokat : először is a b io ló g ia i s z e m 
lé letet. Pfänder maga is sok helyen szól arról, hogy az ember egész kifej
lődése végelemzésben egy csírasejtből indul meg ; erre kell tehát alapítani
a későbbi kifejlődés menetét. A helyes alapgondolat biopszichés lélektani
továbbfejtését azonban már nem találjuk meg. Plandernél : enemü tájéko
zódásának ingereit a fenomenológiai filozofálás hajlamai elnyomják benne.
A nagyfontosságú ko n stitu ci6 -g o n d o \a X pl. nem jut érvényre P. széles
keretű lélektani szemléletében. De nem jut másodszor érvényre a l u d a tt
az én biológiai alapú, vagy a biológiával legalább kellő összefüggést
mutató jellege sem. Mintha Pfänder nagyon is a „lényegszemlélet“
intuíciójára bízná magát, mikor az ősösztönt és a részlet-ö-ztönöket a
zajló emberi élet árjából, mint leglényegesebbeket, kiemeli. Harmadszor :
nem megnyugtatók azok a reflexiók sem, melyekkel az ö ste n d e n c iá b ó l a r é s z le tte n d e n c iá k a t levezeti, mintegy kibontja. Ha a lélektan n é l
k ü lö z h e te tle n biológiai aspektusát kellő súlyában érvényre juttatjuk,
akkor a legalapvetőbb tendenciának valóban az ö n k ife jté s (önérvénye
sítés) tendenciáját kell vallanunk (v. ö. Boda, legújabban : Bevezető a
lélektanba, 1934. 126. 1.) ; ebből azonban, megint élettani és konkrét-életes
megfontolások alapján, az a lk a lm a z á s és a lk a lm a z k o d á s tendenciáit
fogjuk közvetlenül levezetni tudni, majd eg y éb m á s o d la g o s tendenciákat
is (önérték és a valóság értékei, korlátozódások, egyensúly stb.) : csak
későn, sokára és más sorrendben fogunk eljutni azokhoz a résztenden
ciákhoz, melyeket Pfänder azonnal az alaptendenciákhoz kapcsol. Sőt
azt is mondhatnék, hogy a P. tízféle (reflexiv és tranzitív) tendenciája
már nem is mind alapvető tendencia, hanem a pszichés élet bonyolult
egyéb képződményei, melyeket legjobb esetben harmadrangú tendenciák
nak lehetne nevezni (ilyen a hatalmi tendencia), amennyiben nem azo
nosíthatók valódi alaptendenciákkal (önkifejtés, alkalmazás, alkalmazko
dás).
Végeredményül elmondhatjuk, hogy Pfänder szép könyve nem
lesz hatástalan s nem fog nyomtalanul maradni a lélektan jelen törté
netében. A régebbi tendenciatanokkal szemben (melyek inkább ösztön
tanok voltak) jelentős haladást jelent tiszta pszichológiai tendencia
tanával, különösen az „ős-“ és másodlagos tendenciák megkülönbözteté
sével. Hatalmas életismeret-gazdagsága is tanulságossá teszi a nemes
etikai szellemben megírt művet, mely méltóan sorakozik P. eddigi köte
teihez.
V á r k o n y i H ild e b r a n d .
HIVATÁS-LÉLEKTAN.

CHARLOTTE BÜHLER : D e r m e n sc h lic h e L e b e n sla u f. Hirzel, Leipzig 1933.
I. A mostanában különösen művelt karakterológiai kutatások sok
érdekes mellék- és rokonterület felfedezésére vezethetnek a lélektanban.
Új kutatási területet keres s igen szerencsésen Ch. Bühler könyve is,
9*
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amelyet meg is talál az é le tp á ly a - lé le k ta n b a n . Ennek lényege nem az,
mint az eddigi karakterológiai kutatások némelyikének : az egyes élet
pályákon szereplő emberek típusainak a megállapítása (mint pl. nálunk
Komis Gy. „Az államférfidről szóló monográfiája), hanem ellenkezőleg,
m a y á n a k a z é le tp á ly á n a k lélektani analízise. Míg a karakterológiai
enemű vizsgálatok, a típustanok keresztmetszeteket adtak a társadal
mon keresztül, addig B. h o s s z m e ts z e te t nyújt, tö b b egyes embernek a
társadalomban való útját figyelve s ebből vonja le következtetéseit. Ez
az igen érdekes, széleskörű kutatásokon alapuló monográfia legjelentő
sebb eredménye tehát voltakép nem adataiban, hanem ebben a célki
tűzésében rejlik.
Az életfolyamat fázis-vizsgálatán mint a sajátságos é l e tp á l y a - lélek
tan lényeges részén és hallatlanul érdekes adatain túl talán még jelen
tősebb Ch. B. új művében az, hogy h iv a tá s - lélektant is kísérel adni
vagyis nemcsak regisztrálni egyes hivatásban működők típusait, hanem
lélektani okadatolását adni magának a „hivatás" gondolatának, szere
pének az ember életében, valamint fontosságának és lélekalakító hatá
sának.
Ez a gondolat nem új, bár kevéssé ismert. Ezt kíséreltük meg
— talán elsőknek — dr. Vészi M.-sal irt közös munkánkban (Az ügyvédi hi
vatás művészete, 1929) s ezt a gondolatot pendíti meg Boda István
Bókay-kritikájában, (Psych. Szemle, 1934.), midőn, egyelőre még csak
ötletfelvetően, mélyebbről kívánja keresni a különböző hivatásokra
vonatkozó képessegek koordinációjának lelki törvényeit. (Bókay és sok
más orvos esetében az orvosi és zenei készségek oly gyakori egyiittlétén keresztül.) Ch. B. művének kétségtelen előnye Bodáéval szemben,
hogy utóbbi még csak gondolat, előbbi kész rendszer — a mienkével
szemben pedig az, hogy (mivel mi csupán egy hivatás, az ügyvédi
szempontjából kiindulva általában a hivatás szerepét az életben s mivel
ennek a szerepnek fontosságát, lelki vetületének dinamikáját épp a
művésziesség lehetőségében láttuk), hogy általánosabb és szélesebbkörű.
Lényegileg azonban a hivatás lelki fontosságára nézve az eredmény
azonos, — csakhogy Ch. B. nem az általunk használt reduktív módszer
rel, hanem ankétmetódusú adatgyűjtéssel s életeredményeket igen ügye
sen szemléltető grafikonokkal dolgozik.
Ch.B. helyesen mutat rá, hogy lehetetlen lélektanilag figyelembe nem
venni egy olyan jelentős tényezőt, amely szerinte „Kriterium vollmensch
licher Existenz“. Az ember nemcsak „érez" hivatást, „valami célból
megléteit“, hanem oda is adja magát ennek. Mégha nem is valósíthatja
meg a hivatást, akkor is ideális és életformáló követelmény marad az.
„Alkotólag tevékenynek lenni valamely cél érdekében“, lélektanilag is
több, mint „foglalkozni valamivel“.1 Ch. B. azonban nem látja meg a
hivatásbanélés művészies életformáját,123ezért nem is taglalja az eszté1 V. ö. id. munkánk „Hivatás és foglalkozás, művészet és mester
ség“ c. fej. 7—14. o.
3 Id. művünk a Szépet tárggyá tevő szépművészeteken és a tárgyat
széppé tevő iparművészeteken kívül, mint harmadik kategóriát állítja
fel a folyamatokat széppé tevő hivatásművészetet (i. m. 13—17. o.).
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tika-lélektani, csak az etika-lélektani, karaktertani szempontokat. (Utób
biakat hihetőleg Fr. Giese : „Die öffentliche Persönlichkeit“ Leipzig, Barth,
1928, kezdeményezése nyomán). Ami művét azonban különösen vonzó
olvasmánnyá teszi : az a sok biográfiai leírás, biográfiák összehasonlí
tása, kiemelkedő emberek életének, mint egyes példának párhuzamos
szerepeltetése (egyenest klasszikus e tekintetben Viktória angol király
nő és Mária Terézia összehasonlítása), ami nélkül kétségkívül sokat
vesztene a könyv : de nagy erénye az a pontos körültekintés is, amelylyel életpályákat és hivatásokat, valamint hivatottsági érzéseket egy
mással koordinál.
II.
Ch. B. a kérdést szinte teljesen kimerítő szempontjai közül a
következőket említjük meg:
A ) A hivatás az egyéni lét és átélés szempontjából :
1. Az élet folyamán túlsúlyra kerül-e a hivatottság vagy az élet
ösztön. (Az előbbire Rolandot, az utóbbira Casanovát, a kettő kiegyen
lítésére Humboldot („Volleben“) hozza fel példának).
2. A hivatás feladatteljesítés-e vagy szükséglet? (Itt Edison, Car
negie és Tolsztoj a példák. Az egyik tárgyias felfedezésekben, a másik
„Totalitütshestimmung“-ban, a harmadik a grandiózusán emberiben élteki magát.)
3. Cél lehet a saját személyes fejlődés, de lehet ezen kívülálló
dolog is — s ezen belül, a cél lehet: még az életben elérhető, lezáruló
valami (Humboldt) vagy magát az életet transzcendáló cél (Kierkegaard).
4. A hivatáskiélési kör lehet széles (Mari E. Baker) vagy szűk
(O. Wilde).
5. A hivatottsági érzés lehet passzív : valaki hivatottnak érzi
magát, (vallásos életre hivatott szentek), vagy aktiv : valaki valamely
hivatásra elhatározza magát (Napoleon). Tényező itt még az is, hogy
valaki mennyire képes önmagában felismerni a hivatottságot és annak
mikéntjét.
6. A hivatottság uralmi érzéssel kezdődhet és a hivatás szolgála
tával folytatódhat (Liszt F.) vagy fordítva, (ezt a szerző „Dominanzwechsel“-nek nevezi), a vitális elem átszellemülhet (Caruso, Turnvater
Jahn), de szellemi elem is átalakulhat vitális energiává s a szellemi
vitalitás is sok- vagy egy-sugarú lehet (R. Mayer és egyetlen nagy ötlete).
Itt adja szerző Viktória és Mária Terézia életének érdekes összehason
lítását is: az angol királynéét, akit uralkodónak neveltek s aki mégis
mindinkább a feleségi hatáskörrel érte be később, s a magyar uralkodónőét, akit nem uralkodónak, hanem feleségnek neveltek s mégis ural
kodóvá fejlődött. („Hivatások specifikációja.“)
B ) A mű és az eredmény szempontjából Ch. B. a következőket
látja:
1. endogén hivatáskifejlődést (G. Keller, Liszt F.) vagy a hivatás
hoz kerülő úton való jutást (Hegel, Nietzsche)
2. a rizikó szerepét (Semmelweiss) és a chance-ét,
3. s új szempontként az élet sikerességének, kielégült vagy kielégületlen voltának a szerepét (ami a „lelki szükség“-komponensnek) és
a teljesülés szerepét, (ami a „feladat“-komponensének felel meg).
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Amit az életfolyamatok fázisairól mond, kevésbbé érdekes. Erre
adatokul a biológiai magatartást, a szubjektív élményt s az objektiv
művet jelöli meg. Vitális és hivatóttsági élményeket különböztet meg.
önfenntartás (Selbstbehauptung) és önlemondás, megközelítő, illetőleg
definitiv megvalósulás itt a támasz-szempontok. Az egyes életnek a
hivatás szempontjából a következő fázisait látja: önelhatározás (irányválasztás), feladatfeláliítás, anyagfeldolgozás, betét (rizikó, „Einsatz“),
siker. Az első fázis a gyermekkor, a második annak felismerése, hogy
valamiért élni kell, amit elhatározás s egy első ifjúkori tett követ. A
harmadik már egy életre való lekötése az embernek egy hivatás mellé
a negyedik, amelyben az elérendő eredmény szempontjai már kikristá
lyosodnak, az ötödik végül a mű s az élet befejezésére való előkészület,
visszatekintés és előrenézés, amit legutolsónak a teljes lemondás is
követhet. Mű-fázisnak (Werkphase) nevezi Ch. B. azokat a korszakokat,
amelyeken belül, hogy melyik életkorban mi és mennyire kulminál, az
a lényeges. Emellett élmény-fázisokat különböztet meg s mindkettőn
belül az életcsúcspontot, amelyen az egész ember pályája kulminál. A
gyermekpszichológus Ch. B. természetesen igen érdekes gyermekfejlő
dési lélektan-analógiával tetőzi be ezt a gondolatkört, hiszen : „az élet
tervezete a gyermekkor“ (319. o.). A gyermekkor megfelelő fázisai a
következők : 1. funkcionális tevékenység, de még nem specifikus anyagfeldolgozás, 2. célok, művek, választás és érzelmi irány fellépte, 3. spe
cifikus anyagfeldolgozás spontán készsége, szociabilitás, 4. szellemi öszszefüggések meglátása, csoportbatagozás, nyugtalan egyedüllét érzése,
szenvedő dac és világíájdalom, 5. új személyes vonatkozások ketkezése,
vonatkozás az emberiséghez, vagy az egyéni beválás (Bewährung) és
teljesítmény (Leistung) iránt, gyermekkor lezárulása.
A kulmináció lehet: korai, késői, — érdekesebb ennél a Kurzleben,
a tulrövid életpálya elemzése, amely lehet hirtelen megszakadó, exogen
befejezésű (pl. baleset), de lehet lezárt egész, endogén befejezésű is,
amely esetben az illető az élet fázisait gyorsabban abszolválja le. Az
ilyen Kurzleben-ben rendszerint a halál realitása, mint probléma, már
korán felvetődik, s ami a legérdekesebb, az életkiélés gyorsított menete
révén ugyanúgy minden fázison keresztülmegy az illető, mint az, aki
hosszú életet élt. írók (Novalis), pilóták, zeneszerzők (Mendelssohn), szí
nészek (Kainz), politikusok (Stresemann) szolgáltatnak erre példát.
Megemlíti még Ch. B. az ú. n. defekt életstruktúrát (Beau Erűm
mel) s azt az arányt, amely élet és mű közt három típusra osztja az
emberi pályákat: olyanra, amelynél a mű dominál az élet felett (Kant),
amelyben az élet dominál a mű felett (Karoline v. Schlegel) s ahol a
kettő kiegyenlíti egymást (Goethe).
III.
Ch. B. nagyszabású művének ismertetése nélkül nem, de ismer
tetése mellett okvetlenül fel kell vetnünk azt a gondolatot, hogy nem
csak életpálya-pszichológiára van szükség, ami voltaképen Ch. B. művé
nek célzata, hanem valóban h iv a tá s lé l e k ta n r a , m in t a lé le k ta n i k u ta 
tá s e g y ú j á g á r a , amelyen b e lü l foglalhat helyet, egyaránt, nemcsak az
életpálya-kutatás, hanem a hivatások esztétikai-lélektani bírálata is.
A hivatástanulmány főbb kérdésproblémái a következők volnának :
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1. a) Milyen hivatásokhoz milyen pszichikai kvalitások kellenek
s ezen belül :
b) az egyes hivatások optimális kiviteléhez szükséges egyéni pri
mitiv (pszichotechnika, Münsterberg) és magasabb lelki képességek vizs
gálata,1
c) ezekre milyen típusú emberek alkalmasak,1
2
d ) valamint, hogy, fordítva, milyen típusú emberek milyen hiva
tásokat szoktak keresni,
e) hogy alakít át a hivatás lelkileg, — hivatás az életpálya,3
f) van-e hivatásranevelés,
g ) a hivatás gyakorlásának a pszichológiája.
2. A hivatás vizsgálata : (a) a hivatás fázisai, folyamatai, tárgykörkiterjedése, eszközei, objektiv követelményei, — b) a hivatás feladatai,
— c) művésziessége, — mindez pszichológiai szempontból).
3. A hivatás gyakorlatának a) visszahatása gyakorlójára, b) életpályakutatás (Giese), c) kihatás az emberiségre.
4. Az egyes hivatások egymáshoz való relációja, pszichikai szem
pontból. (Boda István.)
W a g n e r L illa .

PATOLÓGIÁS LÉLEKTAN.

DR. J. O. VÉRTES : N e r v ö s e K in d e r . Ein Handbuch für Eltern und Erzie
her. Paderborn. 1934. 132 1.
Az „idegesség“ fogalmát nem könnyű elhatárolni a vele rokon
fogalmaktól és még bonyolultabb feladat az „ideges gyermek“ ismertető
jeleinek és lényeges meghatározóinak megállapítása. Szerzőnk jelen
könyvéhez szép előtanulmányokat írt „Az ideges gyermek“ és „A neuraszthéniás gyermek“ köteteiben, hol szintén azon fáradozott elsősorban,
hogy az „idegesség“ (nervozitás), a „neuraszténia“ és a „pszichasztézia*s egyéb rokon fogalmakat egymástól gondosan és pontosan szétválaszszon és így alapot nyerhessen az „idegesség“ fenomenológiájához, tünet
tanához és oktanához éppúgy, mint az ezeken felépülő gyógyító és
nevelő eljárásokhoz. Közben a következő kifejezéseket : idegesség, neu
raszténia stb , az irodalom nyelvével élve, szokásos módon használja
teljesen tudatában van azonban annak, hogy ezek nem fedik pontosan
azt a fogalmat, amit az „ideges gyermek“ neve kifejez. Hogy a kellő
szabatossághoz jusson, Vértes szép és világos kritikai áttekintésben
tárja fel az „idegesség“ gyűjtőfogalmának történetét az idők folyamán.
A s z o m a to ló g ia i felfogáshoz tartozik a reflexológia (Pavlov) és a
külső viselkedéstan (Watson), a belső elválasztású mirigyek elméletének
irányzata (Bumke) s nem minden ellenmondás nélkül Kraepelin is. Ez
a szomatol. felfogás az idegességben a központi idegrendszer oly izgu
lékony g y e n g e sé g é t látta, mely más oldalról az egyén teljesítőképessé
gét fo k o zza s így ellentmondó sajátosságokat egyesít benne. A p s z ic h o 
ló g ia i felfogás szerint az idegesség nem az idegek, hanem az egész
1 L. az ügyvédi hivatásra nézve i. m. 188—193 o.
2 L. u. o. 442—451.
3 Ide tartoznak valójában Ch. B. kutatásai elsősorban.
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ember (karakterológiai) sajátossága : lényének vagy reakciómódjainak
sajátos nyugtalansága, izgulékonysága, ugrásossága, elégtelensége (Janet),
lelki összeütközéseken nyugvó tudatalatti betegsége (Freud), értékte
lenség-érzése és ez ellen való küzdelme (Adler), a lélek egész szerke
zeti eltorzulása (struktúra-elemzők).
A szerző az előbbi két irányzattal szemben a k o n s titu c ió s felfo
gást választja s vallja magáénak, — tegyük mindjárt hozzá : nagyon
helyesen, — mert ennek a tannak az a (ma már egyre erősödő) belá
tás teszi az alapját, hogy emberi mivoltunk, viselkedéseink, lelki éle
tünk örökölt meghatározóit s ezen alapuló végső fejlődéslehetőségeit,
irányvonalait éppen a biopszichés k o n s titú c ió hordozza ; ez az a lélek
tani végső alap, melyből az életes-Ielki sajátosságokat értelmeznünk
kell. Vértes jól felismeri a konstitúció fogalmában rejlő k e ttő s s é g jelen
tőségét : egyrészt azt, hogy benne rejlenek a megtermékenyült csíra
sejtben az átörökített genotípusos sajátosságok, melyek az egyéniséget
eleve meghatározzák, másrészt pedig alapjául szolgálnak a (még nem
determinált, de több irányú) fejlődéslehetőségeknek is, melyek különö
sen a környezettel való érintkezésben nyernek majd ilyen vagy olyan
alakot, természetesen mégis csak a konstituciótól megadottt keretek
között. Az emberi egyéniségek végső értelmezése tehát, akár rendes
akár rendellenes alakjaiban, legtermékenyebben a konstitúció elemzé.
séből indulhat ki. Mindazok, kik ezt a helyesebb szempontot köve
tik a lélektanban, voltaképen G ille s d e la T o u r e tte -t tekintik mesterük
nek, ki az idegesség kellő megvilágítására először különböztette meg
az átörökölt mozzanatokat a szerzettektől. Szerzőnk is így különböztet;
a velünkszületett, „g e n o tip iá s “ idegességet röviden idegességnek (n erv o z itá s n a k ) nevezi, — szemben a szerzett, „p a r a t i p i á s “ ideggyengeség
gel, mely könyvében mindvégig a n e u r a s z té n ia nevet kap. Ezt a meg
különböztetést éppoly következetességgel vezeti végig egész művén, mint
az ideges és neuraszténiás gyermekek vizsgálatának egy másik, hason
lóképen jól hasznosítható szétkülönítését képességek szerint („tehetsé
ges“ és „nem-tehetséges“ gyermekek, tanulók, az idegesség és neurasz
ténia körén belül ; középszerűek csak a legritkább esetben fordulnak
elő). Nem követjük a szerző világos és nagyon tanulságos megjegyzé
seit, melyekkel a konstitúciós lélektan egész területén végigkalauzol,
alapfelfogásával kapcsolatban (Kretschmer, E. R. Jaensch, stb.), inkább
kiemeljük azt a további tételét, mely szerint mind a genotipiás ideges
ség, mind pedig a paratipiás ideggyengeség meghatározott és jól felis
merhető (érzékeny) fe n o típ u s s á l jár törvényszerűen együtt. A „g y e r m e k i
id e g e s s é g e k “ v é g ső m e g h a tá r o z á s a : a ) a gyermekek g e n o tip i á s id e g e s
sége nem egyéb, mint fokozott izgulékonyságra és kimerülésre való
alapképesség (Anlage), melynek következményeképen a gyermek az
iskola rendes követelményeinek (még kiváló egyes képességei esetleges
meglétében sem) tud eleget tenni. — b) A p a r a t i p i á s id e g g y e n g e sé g e t
egyedül a gyermek kimerülése jellegzi, melyet közvetlenül valamilyen
érzelmi megterhelés (megrázkódtatás) szokott okozni ; távolabbi ok
gyanánt itt rendszerint az iskolai és családi élet túlzott követelményeit
jelölhetjük meg s a belőle eredő csekélyebb-értékűségi érzést. - A
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második részben kapjuk az idegességek o k a in a k vizsgálatát, közelebb
ről g y ó g y ító - p e d a g ó g ia i o k v iz s g á la to t. Az orvost természetesen az ide
gességek etiologiája érdekli közelebbről (átörökölt, egyiittsztíletett, szer
zett életes-lelki okok), míg a gyógyító-pedagógus inkább a „képességi
és környezeti tényezőkkel“ számol, melyek a gyermek konstitűciójában
és környezetében gyökereznek. Az orvos és a nevelő világa és szem
lélésmódja két külön világ, de, — mint szerzőnk ismételten hangsú
lyozza és szépen végig is vezeti művén e gondolatot, — szoros együtt
működésükre nélkülözhetetlenül szükség van, ha az ideges gyermeket
vissza akarjuk adni az egészséges életnek és önmagának, E kollaboráció példái egyik fő értékét teszik Vértes könyvének. A gyógyító-nevelés
sokat okulhat az orvosi elemzés etiológiájából, de lényeges tevékeny
sége mégis inkább a lelki tényezőkre irányul, az átöröklésre, az elődök
(az anya) esetleges pszichopatiás adataira, az alkohol, vérrokonság stb.
lelkileg káros hatásaira ; a „környezeti“ tényezők között pedig egyfelől
a születés előtti, másfelől ez u tá n ható tényezőket vizsgálja (inílekciók,
traumák, táplálkozási zavarok, — a társadalmi környez'et, betegségek,
traumák, ideges állapotok, helytelen táplálás és a szoros értelemben
pszichikus ráhatások : érzelmi megrázkódtatások, az iskola, a szülők
helytelen hatásai a gyermekre.) — A g y ó g y p e d a g ó g ia i „ fe n ő tip o ló g iá t"
tünettannak is nevezhetnők. Ez a fejezet ugyanis az ideges gyermek
tüneteinek (Erscheinungsbild) gyűjteményét foglalja magában, — közép
pontba helyezve a nevelhetőség és taníthatóság meglétének, fokának
stb. kérdéseit. Charcot 7 jellegzetes „neuraszténiás“ sztigmáját a szerző
inkább csak történeti érdekességűeknek tartja ; az individuálpszichológia felfogását (a gyermek az ideges tüneteket ügyesen és kíméletlenül
felhasználja, hogy a környezetén úrrá legyen) csak megemlíti, hogy
saját rendszerére áttérjen, mely az ideges gyermek egész le lk i és te s ti
életét ismerteti, a szerző tapasztalatai és sok helyen eredeti kísérletei
alapján.
E fejezetek felölelik a pszichés műveletek következő köreit : érze
tek, gondolatvilág, — ezen belül a figyelem, érdeklődés, felfogás, tanu
lási tempó, emlékezés, fantázia (hazugság), a kifáradás jelentkezési
módjait, — majd következik az ideges gyermek érzelmi és akarati
világa, a jellem (típusok, mozgások, öngyilkosság), a vérmérséklet, a
belső elválasztások, az érzelmek, (részletesen a kényszer és a félelmi
állapotok), a különböző „tik“-ek és sztereotipiák, a beszédzavarok, az
alvás és zavarai. — A szorosabban testi körre vonatkoznak Vértes
következő fejezetei : a testalkat, a vegetatív-pszichés szabályellenessé
gek, (szív- és véredényrendszer, az emésztés és a lélekzés pszichés
zavarai.) — Utolsó helyen áttekintést nyerünk a nemi élet körébe tar
tozó pszichésen-ideges jelenségekről és a gyermek idegességének
más lelki betegségekhez való viszonyáról (hisztéria, nagy lelki betegsé
gek, chorea). — E fejezetek részletes ismertetése messzire vezetne. E
sorokban csak azt jegyezzük meg, hogy Vértes mindenütt a kellő magas
latán áll a széleslátókörű és rendkívül képzett gyógypedagógusnak,
mindenütt van egyéni, jól megalapozott véleménye, melyet a sok évi
megfigyelés támogat. A tudós mélybehatolásainál természetesen nem
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egy helyen {eltűnhet a pszichológus előtt, hogy a mélybehatolás még
folytatható volna, esetleg még más lélektani szempontok bevonásával.
Pl. a jellem, a vérmérséklet, a lelki funkciókörök elkülönítései elméleti
leg még mélyebbről is megalapozhatók is volnának. Ez a megjegyzés
azonban nem érinti V. művének érdemeit : amit nyújt, az szolid, helyt
álló s a végső, gyakorlati cél (a gyógyítás) elérésére mindenképen ele
gendő. Hozzájárul ezen előnyhöz még a szerző bölcs és mérsékelt állás
pontja oly vitás kérdésekben, hol igen könnyű a felületesebb vagy túlzó
állásfoglalás, pl. a lélekelemzés, az Adler-féle individuálpszichológia kér
déseiben. A szolid lélektani felfogásnak s egyúttal a bölcs erkölcsi érzék
nek (mely a gyógyító p e d a g ó g u sb ó l semmi esetre sem hiányozhatik)
valóságos próbakövei azok a fejezetek, melyek az ideges gyermek nemi
életét tárják fel vagy a valláserkölcsi nevelés hatásait elemzik (1. pl.
az onania vagy a serdülőkori idegesség tárgyalását).
Az ideges gyermekek tünettanát és oktanát végül követi a valódi
gyakorlat elveinek összegezése : a g y ó g y ító e l já r á s (therápia). A főesz
közöket V. a gyógyításban, a nevelésben és oktatásban állapítja meg,
megvonva mindegyik műveletnek érvényességi körét : a pszichopatiás
konstitúciót nincs módunkban ugyan kicserélni, ilyen „gyógyításra“
gondolni sarlatanizmus volna, — de rá kell nevelni az ideges gyermeket
arra, hogy saját abnormis konstituciójával az életben boldoguljon s a
vele kapcsolatos jelenséget optimálisan felhasználja. A therápiás mód
szerek a lélektan ismert általános módszerei (megfigyelés a Ranschburgféle személyi lappal, naplók [orvosi és pedagógiai] és kísérleti eljárások),
melyek az orvosi és nevelői szoros együttműködés alapján sikerrel
veszik fel a harcot az idegességek okai ellen, egyfelől általános, vagyis
az egész e m b e r r e kiterjedő kezeléssel, másfelől, az előbbivel kapcsola
tosan, az egyes ideges részjelenségek külön therápiájával. Rá kell
mutatnunk e helyen arra az értékes didaktikai rendszerre is, melyet a
szerző az ideges gyermek célszerű tanítása végett, még Náray—Szabó
val és Ranschburggal együttesen kidolgozott volt. Ennek a tantervnek
nemcsak annyi a jelentősége, hogy az ideges gyermekek lelki struktú
rájához tökéletesen alkalmazkodik, hanem egyúttal az is, hogy szem
pontjából a 1n o r m á l i s gyermekek oktatására, erkölcsi nevelésére, tanter
vére stb. vonatkozóan is számos tanulság vonható. Amit pl. a klasszikus
vagy a modern nyelvek tanításáról ír a szerző, azt minden szaktanár
és szakpedagógus nagy haszonnal olvashatja. — A műben felhasznált
szakirodalmi bibliográfia 236 művet sorol fel.
A fentebbiek alapján örömmel üdvözöljük Vértes művét, melyet,
bár németül jelent meg, mégis a hazai irodalom értékes és maradandó
alkotásának tekintünk. A Ranschburg-iskola szolidsága, szabatossága,
alapossága és biologiai-konstituciós irányzata Vértes jelen munkájában
egyik legszebb gyümölcsét termette.
V á r k o n y i H ild e b r a n d .
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PSZICHOTECHNIKA.
F. SCHLOTTE: 7m t T esth efte fü r d ie A u sle se d e r M in d e rb e g a b te n . (Päd.Psych. Arb. aus d. Inst. d. Leipziger Lehrervereins. Hg. v. F. Sch. XIX.
B. I. T.) Leipzig 1931. 55 1.
Schlotte munkatársaival, különösen Öttel közreműködésével, abból
a célból állított össze egy tesztsorozatot, amelyet Winkler fentebb
ismertetett munkája is megold : ez az iskolára meg nem érett gyerme
keknek kiválasztása. Az a különbség van azonban a két munka között,
hogy Sch. különös tekintettel van a gyengetehetségűekre és főcélja ezek
nek szelekciójához próbasorozatot adni, míg W. műve csak az iskolai
érettség megállapítására vonatkozik. További sajátosságai Sch. művé
nek, hogy a közölt 8 próba között csak egy nyelvi teszt van, a többi
néma teszt, — továbbá, hogy sorozata tömegvizsgálatra alkalmas, —
hogy oly személyi sajátosságokat is vizsgál, melyek egyéb tesztsoroza
tokban nem mindig szerepelnek (pl. munkatempó), — végül, hogy nem
az iskolába lépő gyermekeket vizsgálja, hanem az iskolás gyengébb
tehetségűeket. A szerző annak a megállapításából indul ki, hogy a
sikeres (elemi) iskolai életben milyen lelki összetevők szükségesek,
nélkülözhetetlenek. Ezeket a következőkben látja : a ) általános képes
ségekben : 1. készség a tanulással járó együttdolgozáshoz, 2. a figyelem
kitartása és koncentrációja, munkaakarat, 3. átlagosan jó munkatempó,
hogy a tanuló a többiekkel lépést tudjon tartani ; — b) speciális képes
ségekben : 1. az olvasástanuláshoz szükséges a jó felfogóképesség, 2. hangés alakemlékezet, ezeken kívül alakábrázolás és az utánzás képessége.
Feladatát Sch. a következő tesztekkel oldja meg : 1. Az első próba
(Krimmlingtől) célja a n y e lv i- lo g ik a i g o n d o lk o d á s vizsgálata. Eljárás :
adott szavakhoz (összesen 41) ellentétek találása. Az ellentéteknek termé
szetesen nem szabad a vezérszó puszta tagadásának lenni (fehér nem
fehér), 2. hanem positiv ellentéteknek (pl. igazság-hamisság, vagy hazug
ság stb). A 41 fogalom egyre nehezedő sorrendben követi egymást. Meg
jegyzendő, hogy a teszt szimptóma-értéke függ a tanítás hatásától is,
mert nyelvi teszt. — 2. A második próba (Kiessling) a v iz u á lis m e g ta r 
tá s próbája. Az eljárás: 10 kép bemutatása, melyet a kv. a 7. próba
után újra számon kér. Az értékelésnél a pontos és hű emlékezetet
kutatjuk. — 3. Következik Schlag próbája : az ö s s z e h a s o n lító m e g fig y e 
lés vizsgálata. A teszt azért fontos, mert az olvasás elsajátításához ez
a lelki képesség okvetlenül szükséges. A vizsgálat eszköze : 6—8 kép
közül két hasonlónak kikeresése, melyek alak vagy helyzet szerint
egyeznek. — 4. Kiessling tesztje, mely a számoláshoz szükséges s z á m 
k ép e k , p o n tc s o p o r to k fe lis m e r é s é t vizsgálja. Eszköz: 10 kartonlapon
3—8 pontot kell rövid exponálás után felismerni. — 5. S zá m e m lé k e ze t
próbája (Kiessling), mely szintén a számtantanuláshoz szükséges. A
vizsgálat eszköze : 3 - 6 számjegyekből álló számok közvetlen vissza
adása (v. ö. Binet, Termán stb.). — 6. A hatodik teszt Burkersrodetól
származik, mely r ö g z ítő és h u llá m z ó f ig y e lm e t vizsgálja, egyszerű
számolási feladatok segítségével. — 7. Schlotte tesztjének célja a k o n 
s t r u k t i v k o m b in á c ió vizsgálata. Eszköz : az eredetileg Binettől származó
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konstruktiv kombináció (Binet 1. 13 évesek 2.), vagyis gondolatban geo
metriai figurákat kell szétbontani és újra összerakni. — 8. Kiemeljük
Fuss próbáját, melynek célja a m u n k a t e m p ó vizsgálata. Kockás papír
lapot kell minél gyorsabban és hibátlanul egyszerű jelekkel kitölteni,
melyek meghatározott sorrendben követik egymást. Ez a teszt annyiban
érdekes, amennyiben azt a készséget vizsgálja, hogyan képes a ksz. a
munka energiáját közvetlenül és akadálytalanul a valóságos tevékeny
ségre átvinni. Ez tipikus sajátság, mely nemcsak a gyermekekre, hanem
a felnőttekre is jellemző és könnyen felismerhető. Megjegyzendő mégT
hogy ez a teszt sem egyjelentésú, mert egyúttal a ksz. kézügyessé
gét is kimutatja. (Természetesen az értékelésnél ez figyelembe veendő).
— A szerző és munkatársai a tesztsorozatot kb. 1000 iskolás gyermeken
próbálták ki, 7; 2 — 11; 9 évek között. Az eredmények gondos statisz
tikai feldolgozását is megkapjuk a füzetben. Ebből itt csak azt említ
jük meg, hogy a normális gyermekek elért pontszáma 10—20-ig, a
normálison felüliek által elért pontszám 21—28 ig, a normálison aluliaké
pedig 2—9-ig terjed. Ezzel a gyakorlati cél is el van érve.
Schlotte munkáját kiegészítette A. Otte az ugyancsak e füzetben
megjelent tanulmányában. (A tesztek alkalmazása elemi iskolát végzett
tanulókra, különösen gyenge tehetségűek kiválasztására), azzal, hogy
a normális teljesítményt meghaladó ksz.-ek adatait is kidolgozta (Schlottenél ez nincs meg) és hogy korrelációkat állított fel a pszichotechnikai
vizsgálatok és a tanítóknak az egyes gyermekekre vonatkozó adatai
között. (0 94 átlagos korreláció).
B é k é si G iz e lla .
H. WINKLER: T e stse rie z u r p s y c h o lo g is c h e n U n tersu ch u n g v o n S c h u l
(Institut für experimentelle Pädagogik Und Psychologie)
Leipzig 1932. 2. Aufl. 32. 1.
Winkler tanulmányában a legaktuálisabb és legérdekesebb prob
lémák egyikével foglalkozik : vájjon a 6 éves gyermek szellemi érettsége
megfelel-e az elemi iskola első osztálya követelményeinek. Kísérleteinek
eredményeként megállapítja, hogy a 6 éves gyermek szellemileg telje
sen érett arra, hogy az elemi iskolába beléphessen. 800 gyermeken 17
tesztet próbált ki, melyeknek segítségével sikerült meglehetősen biztos
mérőlécet felállítania.
Vizsgálatai a „szellemi bebútorozottságra“, az elsődleges szellemi
funkciókra és azokra a szellemi és motoros képességekre vonatkoznak,
melyek az elemi műveletek : írás, olvasás, számolás elsajátításához
szükségesek. Ilyenek : a konstruktív kombináció, alakfelfogás, motoros
megtartás, akusztikai megtartás, értelmes szövegek megtartása, nyelvi
felfogás, beszédügyesség, számfelfogás, vizuális megtartás, tárgyak meg
nevezése, fantázia, színek megnevezése, fogalomalkotás, megfigyelőké
pesség, felfogásbeli gyorsaság, kézügyesség, kitartás és koncentráció.
Tesztjeit összehasonlítva Bobertag (Über Intelligenzprüfungen
nach der Methode von Binet und Simon. Leipzig 1928.), Penning (Das
Problem der Schulreife. Leipzig 1926.) és Éltes (A gyermeki intelligen
cia vizsgálata. Bp. 1914.) 6 éves gyermekek számára készült tesztjeivel,
néhány fontos és jelentős újítást találunk.
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Néhány megjegyzést szeretnék tenni az egyes tesztekre vonat
kozóan, amennyiben azok figyelemre méltó új mozzanatot tüntetnek fel.
Az irodalomból már ismeretes „kis svéd" tesztnél, Bobertagtól
eltérően, a perspektíváiátásra helyezi a hangsúlyt. Éppen ezért a tesztet
6 éves gyermekek, különösen leányok számára, igen nehéznek találja.
Az alkatfelfogásnál, melyet a már ismeretes módosított Rybakow
(4 figura) teszttel vizsgál és a motoros megtartásnál kiemeli, hogy az
értékelésnél a kézügyességet, melynek a teszt megoldásában talán
fontos szerepe van, nem szabad számításba vennünk.
Érdekes megfigyelése, hogy az akusztikai megtartásnál a teljesít
mény minősége igen sokban függ a pszichikai konstellációtól.
A számfelfogást Bobertagtól eltérően szürke kartonra rajzolt kék
pontok segítségével vizsgálja, melyek 3, 4 elem szimultán felfogásra is
alkalmat nyújtanak. Kiemeli, hogy itt nem annyira a pszichikus képes
séget, mint inkább a szerzett tudást vizsgáljuk. W. szerint a pontok
puszta elolvasása nem jelenti a mennyiség megértését és felfogását.
Ennek a vizsgálatára nála külön kis pénzecskék szolgálnak. Követel
ményeinek megfelelően az iskolai érettséghez legalább három szám szi
multán felfogása szükséges.
A tárgyak megnevezése a szerző szerint nem pszichikus képes
séget, hanem szókincset vizsgál. Fontosnak tartja, hogy a gyermekek
a tárgyakat ne körülírással fejezzék ki, mely nála hibának számít.
Winkler megfigyelései alapján megállapítja, hogy a fogalomalko
tás 6 éves gyermekeknél történhetik: leírással, célmegadással és a
főfogalom megnevezésével. Kísérletei szerint a 6 éves gyermek legin
kább arra hajlamos, hogy a dolgokat célmegadással definiálja. A főfo
galommal történő definíció szerinte már magasabbrendű szellemi képes
ségre mutat. — Tesztje három szót tartalmaz, melyek a célmegadással
történő definíció szempontjából fokozatosan nehezednek.
Winkler a megfigyelést a már Bobertagnál is ismeretes képek
(Schlotte F.) segítségével vizsgálja. Amint kísérletei igazolják, a gyer
mek megfigyelése kétirányú : vagy a fődolgokat látja meg először és
csak azután megy át a részletek felsorolására, vagy pedig kimerül a
jelentéktelen mozzanatok tömegének felsorolásában és amellett nem
veszi észre a lényegeset. Az utóbbi különösen a leányokra jellemző. W.
szerint ez nemcsak a gyermekek megfigyelését, hanem egész gondolko
dási irányát jellemzi, sőt tovább menve, ezt a lényeges különbséget
a felnőtteknél is megtaláljuk.
A felfogásbeli gyorsaság vizsgálatára, Fritz Köhler indítványára
az eddigi kísérletektől eltérően, színtelen képeket használ, mivel ezek
az olyan gyermekek vizsgálatára is alkalmasak, akik a négy alapszín
nel nincsenek tisztában.
Munkájának végén azt az indítványt veti fel, hogy pedagógiai
célokból helyes volna a pszichogrammák felállítása, melyeknek segítsé
gével a gyermekek fejlettségi fokáról hű képet nyerhetünk.
Winkler legfőbb érdeme, hogy a fentnevezett probléma szempont
jából teljes és rendszeres tesztsorozatot állapít meg, nem is említve
igen értékes, különösen a kísérlet lefolyására vonatkozó gyakorlati meg
figyeléseit és megállapításait.
B é k é si G iz e lla -
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Elnöki megnyitó.
Irta és a Magyar Psychologiai Társaságnak 1934. május 5-iki
közgyűlésén elmondotta :
BENEDEK LÁSZLÓ.

Mélyen tisztelt Közgyűlés!
B évvel ezelőtt, amidőn nagynevű elődöm után a megürese
dett elnöki széket elfoglaltam, kötelességemnek ismertem el, hogy
a határterületek művelési irányainak egységes rendszerbe való
összefoglalása, a nemzetközi kapcsolatok ápolása és továbbfejlesz
tése, a lélektani munkaeredményeknek a magyar kultúrális és tár
sadalmi élet minden formája számára való hasznosítása terén vilá
gosan formulázott célokat én is híven követni fogom. Társaságunk
választmánya és ügyezetö titkára a feladat teljesítését számomra
megkönnyítették, — úgy hogy most a 3 éves ciklus lejártával,
elfogultság nélkül, tárgyilagosan, de a megelégedettségnek örömé
vel kell megállapítanom, hogy Társaságunknak nemcsak a rend
kívüli idők új és nehéz létfeltételeihez sikerült alkalmazkodnia,
hanem nagyszerű céljai felé vivő útjában ismét jelentős állomá
sokhoz ért el és hogy organizációja fejlödésképesnek és olyannak
bizonyult, amely speciális munkaterületek szakmüvelőinek nagyobb
tömege számára is alkalmas és felvevöképes keretet alkot.
Üléseink, közhasznú előadásaink iránt megnyilvánuló foko
zódó érdeklődés, elaborátumainknak és véleményezéseinknek kihatása
felelős tényezőknek tudomány-politikai tevékenységére, felügyelet
hatósági intézkedéseire bizonyítják, hogy itt nem néhány tudo
mányosan vagy egyénileg érdekelt „competens“-nek személyi kér
déséről van szó, hanem, hogy ez a Társaság egyetemes tudomá
nyos érdekeket szolgál, mert kutatási eredményeket gyűjt, mert
szaktudást terjeszt, mert a tömegek érdeklődésének irányt szab és
lelki horizontját kiterjeszti, mert belátását a racionális célösszefüg
gésekbe mélyíti, mert gondolkozási formákat ad, a mi gazdagon
tagolt társaséletünk fokozatának nívóján.
Nem kétséges, hogy a Társaság léte, fennmaradása biztosított
nak tekintendő — és egyben prospektiv jelentősége időről-időre
nagyobbodik.
Abban a reményben, hogy Társaságunk az új ciklus alatt
új kincsekkel gazdagítja a nemzetközi tudományosságot és drága
hazánknak, nemzeti közösségünknek kultúráját, a mai közgyűlést
megnyitom.

Embernevelés és lélektan.
(Ügyvezető titkári jelentés.)
Irta és a Magy. Psych. Társ.-nak 1934. május 5-én tartott
évi rendes közgyűlésén elmondotta :
BODA ISTVÁN.
Tisztelt Közgyűlés !
1. Évenként ismétlődő jelentéseim sorában ma az utolsó ügyveze
tői jelentésemet terjesztem a t. Közgyűlés elé. Ez az alkalom felkínálná
számomra azt a kedves, csábító — és talán haszonnal is járható — fel
adatot, hogy röviden újra vázoljam Társaságunk megalakulásának, mun
kánk megindulásának körülményeit, majd a továbbfejlődés útjait. De
egyfelől a Társaságunk megalakulása óta eltelt 6 év bizonyára rövid
időszak ahhoz, hogy egy ilyen visszapillantás már szükségessé váljék,
másfelől Társaságunk jelenlegi helyzete korántsem szükségeli, hogy jövő
munkánkhoz a m ú ltb ó l keressünk bizalmat, kitartást, reményt, lelkese
dést. Ha nincs mit restelkednünk a múltért — amelyet nehéz körülmé
nyek között egyre kielégítőbb eredménnyel harcoltunk meg —, ma csak
biztosabb erőtudattal állapíthatjuk meg, hogy vagyunk, és egyre bizta
tóbban tárul elénk a j ö v ő fejlődésének és várható eredményeinek táv
lata. Erőnket nem kell a múltból merítenünk : a jelen akaratában és felké
szültségében van az, és megacéloztatik annak a jövőnek reményétől,
amelynek körvonalai — a dolgok bennük rejlő kényszerűségeinek, az
életfejlődés megkerülhetetlen szükségleteinek következményeként —
egyre határozottabb formában bontakoznak elénk egy jobb, tökéletesebb,
mert biztosabb-tisztább le lk i alapokon felépült és é r te lm e se b b e n szer
vezett nemzeti kultúrának nagyszerű prespektivájában.
2. E felé a jövő felé, tisztelt Közgyűlés, utolsó közgyűlésünk óta
határozott lépéssel közeledtünk. Nemcsak á lta lá b a n jutottunk valami
kicsivel közelebb — akár a mi magunk oly nyugodt és szilárd biztos
sággal továbbfejlődő magyar nemzeti kultúránk körén belül, akár a
nemzetközi és egyetemes emberi életnek ma még bár kaotikus mene
tében is — a lélek és az értelem nagy és egyetemes, ta r tó s elfojtást
soha meg nem tűrt, igazságainak jobb érvényesüléséhez, de Társaságunk
csöndes harca is jelentős eredményekre részben már el is vezetett, rész
ben jelentős eredmények biztos elvárását megengedi. Ennek a talán
merésznek hangzó ítéletnek igazolására Társaságunk életével kapcsola
tosan különösen a következő tényekre hivatkozhatom :
a ) Társaságunk eddig is kereste a kapcsolatot a n e m z e tk ö z i tu d o 
m á n y o s é le tte l. Ezek a kapcsolatok az elmúlt évben tovább erősödtek
és nemcsak a magyar lélektani irodalomnak nyilvános szép elismerésé-
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hez vezettek pl. a legutóbbi lipcsei német lélektani kongresszus elnöki
megnyitó beszédében is, de előkészítették a talajt ahhoz a tervhez is,
hogy nemzetközi lélektani kongresszust a siker reményében Budapestre
hívathassunk össze. Az ily kongresszussal kapcsolatos anyagi eszközök
előteremtésének bizonytalansága mégis arra kényszerítette elnökségün
ket, hogy ejtse el annak a nemzetközi pszichotechnikai kongresszusnak
a tervét, amely pedig azokban a külföldi körökben, amelyeknél érdek
lődő lépéseket tettünk, rokonszenvvel fogadtatott. Bízunk abban, hogy
gazdasági viszonyaink javulásával hasonló tervek a közeli években való
ságokká fognak teljesülhetni.
b) Másik felemlítendő adatunk : k ö z é r d e k ű e lő a d á s a in k n a k utolsó
előadás-ciklusunkban tovább emelkedő látogatottsága. — Harmadik: a
Társaságnak már 1932-ben kiadott Elaborátumában ajánlott p e d a g ó g ia ilé le k ta n i to v á b b k é p z ő t a n á r i ta n f o ly a m gondolatának immár oly hatá
rozott és kidolgozott tervvé erősödése, amely remélni engedi, hogy Tár
saságunknak első ily továbbképző pedagógiai-lélektani tanfolyama —
középiskolai, felsőkeresk. iskolai és tanítóképző intézeti tanárok szá
mára — f. év őszén, valamennyi egyetemünk közelálló tanszékeinek az
előadók között való képviseltetésével (a magas kultuszkormányzat meg
értő, bölcs és áldozatkész támogatásával és Budapest székesfőváros kilá
tásban lévő nagy értékű anyagi hozzájárulásával) megrendezhető legyen. —
Negyedik jelentős adat : Társaságunk e s z té tik a i s z a k o s z tá ly á n a k megala
kulása és ezzel a magyar esztétikai és ebben sajátképen a műkritikai
kultúra egységes megszervezésének éppen Társaságunk keretében tör
tént, és esztétikai és műkritikai irodalmunk történetében, úgy véljük,
történeti fordulópontot jelentő megindulása. A magyar életnek némely
oly fogyatkozása, amely oly sok esetben teszi nehézzé éppen a komoly
munkára való egyesülés sikeres megszervezhetését (— gondoljunk csak
példaképen, éppen az e g y , középponti irányító erejű magyar lélektani
társaság megalakításának több évtizedig, egészen 1928-ig [a mi Társa
ságunk tényleges megalakulásáig] megvalósuláshoz nem juthatott vá
gyára —), a magyar életnek ezek a fogyatkozásai, amelyekről nem esik
jól vallomást tennünk, megakadályozták, hogy egy ö n á lló esztétikai
társaság megalakulhasson és a mozgalom kezdeményezőit arra a (mi
magunk által már régen ajánlott és előre várt) megoldásra késztették,
hogy ez az esztétikai egyesülés végül is a mi Társaságunk keretében
ölthessen testet. Ez a puszta tény, tisztelt Közgyűlés, azt jelenti, hogy
e mozgalom kezdeményezői Társaságunkat bizalmat érdemlő és meg
felelő támogató erőt kifejteni is képes tudományos egyesületnek ismer
ték fel, az a másik tény pedig, hogy a tényleg megalakult esztétikai
szakosztály már működésének legelső hónapjaiban, gazdag tárgyú elő
adó üléseivel, az E s z té tik a i F ü zetek c. kiadványával, valamint — egye
sületi tagjaink számát is nagy mértékben megnövelt — propagativ ere
jével igen szép eredményekre mutathat rá, bizonyítja, hogy ez az ala
kulás Társaságunkban valóban meg tudta találni azt a keretet, amelyet
a régóta fennálló esztétikai egyesülési törekvések magyar életünkben
s e m m i m á s ú to n eleddig megtalálni nem tudtak. Tartozom annak fel
említésével, hogy mind az úttörésnek, mind a nagyszerű gazdagságban
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megindult munkásságnak érdeme legelsősorban az esztétikai szakosz
tály elnökének. Társaságunk alelnökének, M itr o v ic s Gyula professzor
árnak nemes, fáradhatatlan, áldozatos lelkesedéséhez és megtörhetetlen
akaratához fűződik.
A fentiekben említett tények, igen tisztelt Közgyűlés, oly opti
mista önmegállapítást érlelhetnek ki bennünk, amelyik csak tovább erő
södhetik bennünk akkor, ha nemzeti magyar kultúránk uralomra jutott
á lta l á n o s fejlődésirányát és a jövőben várható üj magyar kulturális
fejlődéseket, sőt ezentúl, ha a n e m z e tk ö z i és az egyetemes emberi
„mentalitásának vagy szellemiségnek lassú e m b e rie se b b é alakulásait is
tekintetbe vesszük. Ezeket is tekintetbevéve úgy kell ítélnünk, hogy Társa
ságunk kilátásai a továbbfejlődésre és az eredményes tevékenységre ked
vezőbbek, mint eleddig bármikor voltak. Hogy egyelőre csak a magunk ma
gyar viszonyairól emlékezzem meg, úgy érzem, tisztelt Közgyűlés, hogy
magyar kultúránkban tulajdonképen egy ú j é r a küszöbére jutottunk el,
egy olyan küszöbre, ahol természetesen állva is lehet maradni, sőt ahonnan
vissza is lehet fordulni, de ahonnan az eg é szsé g es életfejlődés útja csak
to v á b b vezethet. Ez az új korszak a lélektanra áldásosnak látszik, és
talán rövidesen egyre több konkrét bizonyítékát szolgáltathatja annak
a sokszor hangoztatott tételünk igazságának, hogy a modern élet fejlő
désmenete szü k sé g s z e r in t diadalra kell hogy juttassa a nemzeti kultúrák
jo b b lé le k ta n i m e g a la p o z o tts á g ú é r te lm e s e b b megszervezendőségének
gondolatát. Illőnek és kötelességünknek ismerjük fel, hogy éppen a Ma
gyar Psychologiai Társaságnak közgyűlésén az elismerés hódolatával
hivatkozzunk arra, hogy kultuszkormányzatunknak pl. a k ö z é p is k o la i
o k ta tá s nemzeti szellemű és humánus-etikai újjászervezését célzó tör
vényjavaslatai, a je lle m - és e g y é n isé g nevelési szempontoknak és általá
ban a n e v e lé s i szempontoknak előtérbe állítása (— szemben a puszta
tanítással —), sőt ezentúl az e g y é n i a r r a v a l ó s á g és megbízhatóság vá
logató szempontjainak még a főiskolai tanulmányokhoz való odabocsátás
terén is tervezett tekintetbe vétele, és így tovább, boldog örömet és
számunkra az elégtétel érzését kiváltó újítások, amelyeknek messzibb
néző perspektívájában csak még magasabbra kell értékelnünk a magas
kultuszkormányzatnak azt a már említett, mély hálára kötelező rokonszenvét és kilátásban lévő megértő támogatását, amely bíznunk enged
abban, hogy f. év őszén megszervezhetjük a magyar tanárok első peda
gógiai-lélektani továbbképző tanfolyamát Mindezek a tények — ame
lyekhez másokat a legkülönbözőbb minisztériumok érdeklődés- és hatás
köréből nem kis számban hozzákapcsolhatnánk és amelyek mind a ma
gyar faj, nemzet és kultúra le lk i szükségleteinek és igényeinek mélyebb
ről és nagyobb teljességben való átérzését és megértését bizonyítják —
vájjon nem teszik-e mindezek jogossá azt a reményt, hogy taz újonnan
induló nagy magyar kultúra- és életszervezésben a lélek és a m a g y a r
lélek és tehetség sajátos szükségletei, igényei és jogai valóban egyre
nagyobb, teljesebb érvényesüléshez fognak juthatni.
4.
Az egészséges élő, tisztelt Közgyűlés, — amint ez közönségesen
ismeretes — ö n k ife jté sre és ö n é r v é n y e s íté s r e (de egyúttal ezzel együttjáróan, kényszerűen is, f a já n a k és az életnek általában is tovább-bonta-
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koztatására) törekszik. A minél sikeresebb önkifejtésnek és a minél
eredményesebb önérvényesítésnek a biztos önmegállapítás egyik nagyjelentőségű biztosítója. Társaságunknak a fenti rövid utalásokban kife
jezett bizakodó szellemű önmegállapítását méltóztassék, tisztelt Közgyű
lés, oly önmegállapításként tekintetni, amely éppen optimizmusával is
az eg é szsé g e s életre jellegzetes, mert hiszen az optimizmus a beteg élőre
csak akkor válhatik jellegzetessé, ha fantasztikus illúziók és káprázatok
karjaiba veti magát. Felsorolt adataim bizonyára elegendőképen erősek
arra, hogy a puszta káprázat-láttatás vádjával, jogosan, ne illettethessem.
5.
A vázolt optimista önmegállapítás azonban — ha szabad abból
az alkalomból, hogy Társaságunkban ma utóljára tartok évi beszámolót,
szubjektivebb hangot is megütnöm — társasági jelentőségén túl, be kell
vallanom, valamennyire szubjektív szükséglet is számomra. Amikor el
hagyom azt a tisztet, amelyet Társaságunk megindulásától fogva viselek,
úgy érzem, hogy mindenki előtt, aki e Társaság megalakulásának kö
rülményeit és eddigi életét ismeri, ezért a lépésemért felelősséggel tar
tozom. A felelősséget nyugodt lélekkel vállalhatom: tisztemtől megválva»
egyfelől magam is annak az igazságnak engedelmeskedem, hogy vala
mely egyesület életében az egyesületi vérkeringésnek megfelelő új erők
által való időszakos meg-megújulása az egészséges és változatosságot
kívánó jobb továbbfejlődésnek egyik igen értékes biztosítója. De más
felől, azonkívül hogy tisztemet — ha a tisztelt Közgyűlés a választmány
vonatkozó javaslatához hozzájárul — megfelelő kezekbe adhatom át, egy
úttal ma éppen olyan időben tehetem ezv, amikor Társaságunk további
eredményes működése nem bizonytalanabbá vált, de éppen biztosabbá
szilárdult. Ily körülmények között különösképpen üdvös hatásúakká vál
hatnak az adminisztrációs és progaganda-gépezetben előálló változások,
ha egyébként az egyesületi tevékenységnek iránya, szelleme, vezető esz
ményei, kitartása és lelkesedése ugyanazok maradnak.

*
1. A magas kultuszkormányzatnak lélektani szempontokból is nagy
elismerést érdemlő imént említett elgondolásai és célkitűzései azok,
Tisztelt Közgyűlés, amelyek aktuálissá tették számomra, hogy — előző
évi jelentéseimnek részben az általános világválságokkal, részben a
magyar lélektannak e válságokkal is kapcsolatos némely általános fel
adatával foglalkozó fejtegetései után — ma nehány szót egy hatalmas
jelentőségű gyakorlati életkör viszonylag elhanyagoltabb feladatairól
szóljak, természetesen ezúttal is lélektani megvilágításban. A kérdéses
hatalmas jelentőségű életkör : a n e v e lé s köre, a szóba kerülendő viszony
lag elhanyagoltabb feladatok : a fe ln ő tte k n e k több irányban szükséges
megfelelő intézményes nevelésének feladatai.
2. Bizonyára szükségtelen dolog volna akár a nevelés egyetemes
nemzetpolitikai jelentőségét, akár a felnőttek állampolgári, házas, csa
ládi, szülői életre való nevelésének nagy jelentőségét szépen hangzó
érvekkel vagy — ami talán hatásosabb volna — az életre való ily elő
készítettség súlyos hiányaiból fakadó szomorú tények és példák adatai
val igazolni keresni. Fel kell tennünk, hogy minden hivatalos és nem
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hivatalos ható tényező tisztában van e kérdéses problémák nagy nem
zeti és egyetemes kultűrális fontosságával, a velük kapcsolatos nevelési
feladatoknak a m a g y a r jövő milyenné alakulása szempontjából is bírt
jelentőségével. A mi feladatunk legyen ma csupán egy két teoretikus
alaptétel vázlatos megvilágítása, amelyek a maguk részéről is bizonyít
sák, hogy a megfelelő gyakorlati következmények levonása szükségszerű megoldást kívánó feladat. Hogy k i és mikor fogja e szükséges
következményeket levonni, mitőlünk független kérdés, de ha arról lesz
szó, hogy h o g y a n vonassanak le ezek a következmények: Társaságunk
bizonyára hallatni fogja szavát.
3.
Ha a neveléstannak és a nevelői gyakorlatnak egyik pillére
— az, amelyik a nevelés célját határozza meg —, röviden így mond
hatnék : é r té k filo zó fia i, másik pillére — az, amelyik a nevelés módját,
mikéntjét határozza meg — általában lé le k ta n i. Maga a n e v e lő i fo ly a m a t (— 1. „Az értelmi nevelés feladatairól“ —) lé le k ta n i folyamat, ame
lyet három lényeges pszichés mozzanat jellemez. Mert hiszen e nevelői
folyamat nem egyéb, mint a ) a n e v e lő egyénnek (tehát egy lelki szer
kezetnek) b) a n e v e le n d ő r e (tehát egy másik lelki szerkezetre) gyako
rolt c) fejlesztő lelki ráhatása. A nevelésnek, mint gyakorlatnak, de
mint elméleti tudomány tárgyának is, általában leh e tő sé g e végső fokon
azon alapszik, hogy egy fe jle s z tő le lk i r á h a tá s , vagyis még előbb egy
általában a lelk iség fe jle szté se leh etséges. Közönséges alaptétel ez, ame
lyet általában ma már alig merne valaki kétségbevonni. Ám a nevelés
m in d e n részfeladatában mégis korántsem értékesíttetik ez az alaptétel
egyenlőképen és következetesen. Nem célunk sem a gyakorlatnak idevonatkozóan fennálló fogyatkozásait, sem a felmerülő vitakérdéseket
(pl. az é r te lm i képességek sajátképeni fe jle szth e tő sé g é n e k vagy ezzel
szemben csupán kritikai szellemű e lle n ő rzé sé n e k — v. ö. P o p p e lr e u te r —
kérdését) tárgyalni. Röviden csak a következőket kívánjuk hangsú
lyozni : A fejlődéslehetőségek is végső fokon az egyéni veleszületett
alkatban, a k o n s titú c ió b a n megalapozottak. Magunk kétségtelennek
tartjuk, hogy a konstitúció fogalmának csak olyan értelmezése lehet az
egyéni életes-lelki jelenségek értelmezésére kielégítő, amelyik számolni
képes a lelki életnek nemcsak s z e r k e z e ti-m o r fo ló g iá s tagozódásával és
viszonylataival, de az egyén fe jlő d é sle h e tő sé g e iv e l is, amely fejlődés
lehetőségek (és már az a tény, hogy egy egyén mily kifejlettségi fok
elérésére és mikor válhatik képessé az egyik vagy a másik meghatá
rozott pszichés — vagy éppen így testi vagy motorikus — téren) az
egyén veleszületett alkatától is meghatároztatnak, illetve amelyek — az
e g y é n i determináló tényezők sorában — le g elő b b és legmélyebbről e
veleszületett konstitúció által határoztatnak meg. (A konstitúciónak álta
lában szokásos meghatározásai hajlamosak megfeledkezni a konstitúció
nak a fejlődés-lehetőségeket is meghatározó jelentőségéről). Röviden így
mondhatnók : a le h e tő e g y é n i fejlő d é s a la p ja i, k e r e te i, le h e tő sé g ei, k o r 
l á t á i k o n s titú c ió s a n d e te r m in á lla tn a k . A konstitúció által jelentett
fe jlő d é s k e r e te t és le h e tő sé g e k e t az egyén általában n e m k é p e s á tlé p n i,
a konstitúciókijelölte lehetőségek kereteiben azonban az egyén viszony
lag nagy teljességben kifejlődhetik. Ez a legelső hangsúlyozást kívánó
10*
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általános teoretikus alaptételünk, amelynek valóságos praktikus értékét
azonban csak két kiegészítő, ha tetszik : korrekciós tapasztalati törvényszerűségnek kellő Figyelembe vétele után állapíthatjuk meg. Ezek egyike
a következő: A nevelői gyakorlat sokszoros és gazdag tapasztalata
világosan meggyőzhet arról, hogy a konstitúciómegszabta keretek a
normális egyénben általában nagy mértékben tá g a k v a g y tá g íth a tó k ,
annak ellenére is, hogy pl. (ma még) egészen valószerűtlenül hangzanék,
ha azt állítaná valaki, hogy egy matematikai ú. n. „antitalentumból“ a
jövőben kitűnő matematikus vagy a nyelvi antitalentumból kitűnő
nyelvész válhatik. — A másik korrekciós tétel : az egyén s z o m a tik u s 
fiz io ló g iá s funkcióinak bizonyos (esetleg mennyiségileg csak igen k isfokú ) v á l t o z á s a i v a l , módosulásaival igen n a g y fo k ú p s z ic h é s v á lto z á s o k
járhatnak együtt. Kell-e a belső szekréciós mirigyváladékok pszichés
hatásaira, az orvosszerek megnyugtató vagy izgató vagy öntudatvesztő,
stb. hatásaira, a szervezetbe vitt vagy a szervezet által kitermelt mér
gek hatásaira, vagy csak az étrendi és klimatikus változások nagy pszi
chés hatásaira külön utalnunk ? E hatások teljes lélektani értékelését
ma még igen fogyatékosnak, a pontos határok, korlátok megállapítását
sokszor még csak meg sem kísérlőnek ítélhetjük, mégis nem jogos-e e
kérdésben már ma is utalnunk arra, hogy pl. az egyéni (és hogy ügy
mondjuk „nagy fiziológiás közelségű“) te m p e r a m e n tu m is fiziológiás
befolyásolásra (pl. mész adagolására) megváltozhatik, hogy a benső
fejlő d és v á r a t l a n z a v a r a i t a jövőre vonatkozóan sokszor semmi előze
tes konstitúciós vizsgálat meg nem tudja jósolni (az ú. n. „ d o m in á n c ia v á llo z á s o k k a l “ szemben is sokszor érielmezhetetlenül áll a tudomány),
stb. Nem kívánjuk érinteni a k o n s titú c ió e setleg es m ó d o s u lh a tá s á n a k
kérdését (amely kérdés a maga teljes elvi tisztaságában és teoretikus
és gyakorlati jelentőségében eddigelé igazában talán még fel sem vette
tett) és inkább annak a tisztábban lé le k ta n i ténynek jelentőségét hang
súlyozzuk, hogy a tapasztalat a temperamentum-jegyek változásainál
(— magunk e jegyek alatt a tempó- és ritmusbeli, továbbá dinamikai és
hangulati jegyeket értjük —) nem egyszer talán még sokkal feltűnőb
beknek mutatja az é r z e lm i világnak, az érzü letn ek . — a biopszichés
fejlődés folyamán előálló és tudomány által ma még nem jósolható —
változásait, bizonyos nagyjelentőségű „je lle m b e li “ jegyeknek is mássá,
nem ritkán mintegy ellenkező színezetűekké alakulásait, a legáltaláno
sabb élétirányulások, a vezető érdeklődés-célok, az embertársakhoz való
és egyéb beállítódások feltűnő változásait — hogy az ú. n. politikai
vagy szociális vagy egyéb ú. n. „elvi“ (voltaképen csak sokszor csak
befolyásoltság]' és egyéni érdekbeli) „meggyőződések" és hasonlók vál
tozásairól ne is szóljunk. íme : egy hatalmas jelentőségű problémakör,
amelynek jelentőségét a személyiségi és karakterológiai kutatás mind
máig általában nem elegendőképen fedezte fel : mert hiszen vájjon nem
egyre csupán a s z i lá r d , fix személyiségstruktürákat vagyunk-e hajla
mosak keresni — amikor pedig a valóságos életnek nagyobb elfogulat
lanságra és előítéletektől való mentesülésre törekvő megfigyelése előtt
ezek a szilárdoknak vélt személyi jegyek adott esetben ügy szétfoszolhatnak, hogy egynéhány évvel ezelőtt megfigyelt embertársunkra — a
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konstituciós átalakulásnak hatására vagy pár évi idegen-környezeti
hatásra — nem egyszer alig is tudunk ráismerni.
4. A fentiekkel nem azt céloztuk, hogy ta g a d ju k a személyiség
bizonyos egyéb szilárd jegyeinek mégis, még ily esetekben is fennálló
megmaradását — e ponton legfeljebb az a probléma, hogy a tudomány
mindmáig nem kutatta fel (de igazában nem is kereste módszeres —
helyes módon), az ig a z á n s z i l á r d személyiség-jegyeket, főként talán a
szemléleti és ítélő szempontoknak nem tisztán lé le k ta n i jellege miatt.
Célunk ezúttal csak az, hogy kidomborítsuk a lelki személyiség módo
sulásainak pszichés gyakoriságát és könnyűségét.
A pszichés személyiség e viszonylagos k ö n n y ű m ó d o s u lh a tá s a
egyik bizonyítéka annak a tételünknek, hogy a n e v e lé s h a ta lm a s o k 
k a l n a g y o b b lehet, semmint az általában — és még maguk a pedagó
gusok előtt is — tudatosíttatik. A személyiségváltozások tapasztalatát
pedig fe ln ő tte k r e vonatkozóan is megtehetve, már ezen az alapon is
azt kell mondanunk, hogy a pszichés személyiségnek nevelői befolyások
által való módosítása még az „éretteknek“ tetsző, kifejlett fe ln ő tte k k e l
s z e m b e n is — széles határok között — lehetséges kell, hogy legyen :
hiszen a felnőttek személyisége távolról sem olyan szilárd egység és teljes
ség, amely a módosító befolyásoknak aránylag könnyen hozzáférhető
nem volna. Ez az az értékes tapasztalati alaptétel — a fe ln ő tt-n e v e 
lé s t a p a s z ta la ti leh etősége —, amelyre a továbbiakban építeni kívánunk.
5. A fentiekben a pszichés személyiségváltozásoknak az é le t és a
fe jlő d é s „ te r m é s z e ti“ té n y é b e n rejlő lehetőségére, gyakoriságára, viszony
lagos könnyűségére utalva jutottunk el a felnőttek nevelésének szüksé
ges feladatul ítéléséhez. Ám ha a n e v e lé s f o g a lm á b ó l indulunk ki, a
felnőtt-nevelés feladatához akkor is el kell jutnunk, mint logikai szükszükségességű feladathoz. Mert hiszen a nevelés ideális feladata nem
merül ki a g y e r m e k n e v e lé s feladatában : az ideális és teljes nevelői fel
adat általában az emöernevelés. Oly egyetemes cél ez, amelyet azon
ban mindmáig éppen úgy nem szolgált — de még csak nem is tudatosí
tott — megfelelő egyetemességgel a pedagógiai teoretikum és a neve
lői gyakorlat, amint pl. nem szolgálta és nem is tudatosította megfelelő
mélységben és teljességben a nevelés fogalmából folyó azt a másik
egyetemes követelményt, hogy a nevelés legmagasabbrendű feladata
ideálisan nem a csupán egy-egy k is k ö zö ssé g i, szűkkörű érdekek szá
mára, de az e m b e risé g e g y e te m e számára való (és a kis közösségekre
egyenként is a leghasznosabb) nevelés vagy amint az emberi nevelés
gyakorlata nem oldotta jól meg mindmáig a k ö zö ssé g i és az e g y é n i
érdekek nevelési dilemmáját sem.
Az embernevelés fogalmában tehát b en n e f o g la lta tik a fe ln ő tte k
n e v e lé sé n e k fogalma is, a tapasztalat tényei szerint a felnőttek neve
lése viszont lehetséges — ám az emberiség mindmáig nem fejlődött
odáig, hogy a felnőttek nevelését e g y e te m e se b b s z e m p o n to k b ó l in té z 
m é n y e s e n , pl. állami feladatként megoldja. Úgy viselkedett az emberi
ség, mintha nevelni igazában c s u p á n a g y e r m e k e t lehetne. E beállító
dás alapja részben az e lé g te le n le lk iis m e r e t, részben a k é n y e le m és a
s z ű k lá tó k ö r ű s é g . Az elégtelen, fo g y a té k o s le lk iis m e r e t valóban egyik
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alapja e helytelen beállítódásnak, mert hiszen milyen távol vagyunk
még ma is attól, hogy belássuk, hogy az ig a z á n m a g a s a b b r e n d ü neve
lés voltaképen n e m is k e z d ő d h e tn é k elő b b , mint amikor az egyén
különféle e g y e s szellemi képességeinek kifejlett-érett birtokába jutott. Az
igazán magasrendű nevelés az egyénnek éppen abban az e lő r e h a la d o t
ta b b életkorában kellene hogy m e g k e z d ő d jé k — mert csak éppen ekkor
kezdődhetik is meg —, amikor ma — a középiskolai éveken túljutva —
többé általában még csak problémává se tétetik az intézményes és
magasabbszempontú továbbnevelés. Pedig mennyire nyilvánvaló dolog,
hogy amíg az egyén nem jut birtokába minden lelki és „szellemi“
képességének, nem vezethető el a te lje s kineveltségre, nevelése nem
eredményezheti az egyre magasabbrendü kifejlés felé kellő öntudatos
sággal és akarattal törő, mély megértésen, biztos ítéleten, magasrendű
egyéni célkitűzéseken alapuló saját irányítású életvezetést és életfej
lesztést, életnemesítést.
6.
A probléma lélektani megvilágításának teljességéhez azonban még
egy további szempont tekintetbe vétele is hozzátartozik. A nevelés útja
voltaképen hármas : a ) a képességek, hajlamok, törekvések, akarások
stb. közvetlen és sajátelvű fe jle szté se , b) bizonyos pszichés g á tlá s o k
le b o n tá s a , a képességeknek mintegy felszabadítása — amely rendkívül
fontos lehet pl. az értelmi nevelés terén is, amint már P o p p e lr e u te r
szépen kidomborította és amint szépen bizonyítják a magunk „értelmi
ségvizsgálatai“ is, amelyek arra a felismerésre vezettek el, hogy az
egyes egyének általában sokkal é r té k e s e b b értelmi teljesítményekre
v o ln á n a k képesek eljutni, mint amilyenekre valóban eljutnak, ha tis z tá b b
uralomra tudnak juttatni önmagukban a s a já tk é p e n i é r te lm i k ö v e te l
m é n y e k n e k való engedelmeskedést és a tiszta értelem követelményeit
kevésbbé engednék meghajolni érzelmi és egyéb heterogén és idegen
elvű tényezők (tradició, szokás, kényelem, szuggesztiv befolyásoltság,
miliő, érdektényezők stb.) parancs-szavai előtt: értelmi teljesítményeik
helytelenek, mert az emberek nem követik (a nem-értelmi tényezőkkel
is kellő számot vetni hivatott, de minden „s z á m o tv e té s r e “ egyedül iga
zán hivatott) értelem szavát, amelynek tisztaelvű követeléséhez oly
nagyfokú ö n m a g u k felé k erü lé se volna szükségük, amilyenre nem képe
sek, sőt amilyenre soha meg nem kíséreltettek r e á n e v e lte tn i sem. A
harmadik út : c) bizonyos szükséges g á t l á s o k te re m té se ; ennek az útnak
főképen ott és akkor van nagy jelentősége, amikor és amennyiben pl.
arra kell kényszeríteni az egyént, hogy ö n u r a lm a t gyakoroljon, amikor
a közösségre vagy önmagára nézve á r t a l m a s hajlamait kell kevésbbé
ártalmas irányba téríteni és így tovább. — A mondott három út közül
a közvetlen pszichés fejlesztés útja többé-kevésbbé m in d e n irányú neve
lői munkában érvényesíthető (legfőképen természetesen a g y e r m e k n e v e 
lé sb e n ), a g á t a k le g yő zé se főképen az é r t e l m i nevelés terén fontos (a
felnőttben talán még inkább, mint a gyermekben), a g á ta k te r e m té s e
az e tik a i és je lle m n e v e lé s b e n jut különösebb fontosságra. Ha a fe ln ő tte k
nevelésében a közvetlen a la p k é p e s s é g fe jle s z té s általában viszonylag
már nem elsőrendű jelentőségű, még mindig nagyfontosságú feladat
marad a képességeknek a gátak alól való f e ls z a b a d ítá s a és lehetséges

Egyesületi élet

151

marad a szü k ség e s — és főképen az érzelmi tényezőkhöz kapcsolhatóan —
hasznos g á tlá s o k k ik é p zé se is.
7. A mondott teoretikus elvekből folyó praktikus követelmények
részletezésének nincs ezúttal helye. E helyett szabad legyen igen rövi
den a felnőtt-nevelés feladatkörének egy-két k o n k r é t r é s z f e la d a tá r a
hívnunk fel a figyelmet.
Ma már sokfelé találkozunk a felnőttek továbbképzése terén fő
képen egyes p o lit ik a i p á r to k részéről végzett propagandisztikus nevelői
ráhatásokkal, vagy a gyakorlati élet közvetlen szükségletei által dik
tált „ s z a b a d e g y e te m i “ továbbképzésekkel, vagy külön e s ti ta n fo ly a m o k 
k a l és így tovább. Ám az u tó b b említett intézmények egyfelől főképen
csak is m e r e te k e t közölnek — de az' ismeretközlés fogalma távolról sem
egy a n e v e lé s fogalmával, sőt még az igazi é r te le m fe jle sz té s fogalmával
sem —, az elő b b ie k pedig s z á n d é k o s a n e g y o ld a lú és s z ü k k ö r ű nevelői
ráhatásokat jelentenek. Bizonyos, hogy az államhatalomnak és a társa
dalomnak (a maga összességében és egyetemességében) nagyobb gond
dal kellene törekednie — ütközzék bár e feladat akármilyen nagy és sok
féle nehézségekbe — a felnőttek intézményes nevelésére, amely neve
lésen értjük az értelmi nevelésen kívül természetesen az érzelmi, aka
rati, kedélyi nevelést is : csupa oly feladatot, amelyekkel rendszerint
annál kevésbbé szokott az ember törődni, minél e lő r e h a la d o lta b b a való
jában pedig á lla n d ó a n nevelhető emberegyedek életkora és minél „magasabbfokú“ az iskola: úgy hogy a viszonylag legjobb nevelés a k is 
d e d ó v ó k b a n és az e le m i iskolákban található, a leghiányosabb pedig
az e g y e te m e k e n és egyéb főiskolákon, hogy végül az is k o lá k b ó l k ik e r ü lt
egyén az intézményes nevelésnek minden hasznából kirekesztessék —
hacsak valamely politikai párt nem eszmél rá, hogy a reá irányuló —
a köz szempontjából azonban sokszor nem éppen kívánatos — nevelői
ráhatással élő e m b e r i le lk et tud a maga talán alacsonyrendű érdekeinek
szolgálatában síkra állítani. Pedig az egyén, amiként már láttuk, igazá
ban csak a szellemi kiérettségnek és az élettapasztaltságnak bizonyos
magasabb fokára már eljutva válik alkalmassá arra, hogy mélyebben
megértő alanya lehessen azoknak az elméleti felvilágosításoknak és
azoknak a gyakorlati ellenőrző és önfegyelmező kritikai gyakorlatoknak,
amelyek értelmiségének munkáját és gyakorlati tevékenységének szociátis-etikai indítékát magasan fölibe emelhetnék a ma megszokott teljesít
ményeknek és a szokásos alacsonyrendű motívumoknak.
8. A felnőttek nevelésének a társadalmi és állami közösség szem
pontjából rendkívül káros elhanyagoltságára kitűnő példa az is, hogy
az állami és közösségi életre nézve e m in e n s e n fo n to s n é m e ly in s tit ú 
c ió n a k hogyan-működése, és ezáltal a polgárok és családok boldogsága,
életkedve, harmóniája egyáltalában semmiféle kötelező intézményes
nevelő szervezettel megfelelően előkészítve nincs. így pl. felserdültek
vagy érettebbkorú egyének h á z a s s á g r a lépnek — a házaséletre valö
bármi megfelelő előneveltség, lelki felkészültség nélkül. Hogy mennyi
tragédia származik ebből, ki ne tudná. Ám állam még nem akadt ezen
az ostoba földön, amelyik megkísérelte volna k ö te le z ő -in té zm é n y e se n
nevelni reá polgárait a házaséletre. Vagy még kirívóbb és szomorúbb
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eredményű példa a s zü lö k kötelező előkészítésének és nevelésének hi
ánya. (Minden téren az in té z m é n y e s és k ö te le z ő e n intézményes meg
szervezés szükségességét hangsúlyozzuk, mert nyilvánvaló, hogy egy
felől az in té z m é n y e s megszervezés a le g é rte lm e se b b szervezés és más
felől a helyes adaptálódáshoz szükséges bizonyosfokú kötelezettség
k é n y s z e r e nélkül emberi élő általában nem munkálhatja a le g m eg fele
lő b b en a maga és közössége fejlődésének és boldogulásának ügyét.)
Hogy a gyermeket legelsőbben is az o tth o n kell hogy nevelje, tehát a
szülői ház, ezen a ponton (mindaddig legalábbis, amíg a gyermek a
szülői háztól el nem szakíttatik), bizonyára nem lehetséges értelmes
vitatkozás. És : a szülői ház neveli is, elkerülhetetlenül, a gyermeket,
csakhogy minden saját és idegen tapasztalatok alapján úgy kell állíta
nunk : s z in te -s z in te m in d ig r o s s z u l neveli. Nincs értelme, hogy ki ne
mondjuk végre igen nyíltan : a le g tö b b szülő igazában a lk a lm a tla n ma
a helyes gyermeknevelésre, egyfelől a gyermeki lélekre vonatkozó
ismereteinek hiányossága, másfelől természetes-önző önmagából kiindu
lása, de nagy mértékben a szülő részéről is szükséges önmegtartásnak,
etikai és szellemi emelkedettségnek, gerinces jellemességnek, akaraterő
nek, következetességnek, megfelelő példaadásnak, stb., stb. igen hiányos
mivolta miatt. J ó szü lő n e k lenni : micsoda hatalmas feladat. . . — és mi
lyen s e m m i az, amit érte megtesznek az államok.
9. Csábító volna a feladat, tisztelt Közgyűlés, hogy elgondolkoz
zunk oly kérdésekről is, minő a „ k ö zé le t n e v e lé se “ (és a megfelelő köz
életi nevelés bizonyos e lő fe lté te le in e k is — ezek között a legmegközelíthetetlenebb k ö z é le ti tis z ta s á g n a k vagy a különféle tisztségekre, hiva
talokra, állásokra, megbízatásokra való legkorrektebb és legértelmesebb
e m b e r v á la s z t á s n a k stb. kérdései), vagy az ú js á g ír ó k nevelésének kér
dése (utalással a hírlapi, az újság-szolgálatnak általában való értelmi,
de legfőképen elszomorító m o r á l i s se k é ly e ssé g é re , amely sekélyességet,
természetesen, bizonyára súlyos tévedés és igaztalanság volna maguk
nak az újságírdfenak, mint egyéneknek terhére rónunk). Vagy nem
volna-e csábító probléma az állami és általában közösségi szerveződések
és intézmények ve ze tő ré te g e in e k , illetve e g y e d e in e k nevelése felől elgon
dolkoznunk, vagy a „te h e tsé g ek “ jobb kifejlesztésének és érvényesülhetésének intézményes biztosítása kérdéseiről szólanunk és éppen így e
kérdés helyes megoldhatásának útjában álló némely akadályozó ténye
zőről is : így a kevésbbé tehetségeseknek érthető, de objektíve indoko
latlan félelméről, vagy a tehetség „misztikumát“ és biztos felismerésének
általában lehetetlenségét hirdető félénk-kényelmes vagy tudatlan fe l
szín e ssé g rő l vagy d ile tta n tiz m u s r ó l, amely annál veszélyesebbé válhatik,
minél te h e tsé g e se b b vagy minél n a g y o b b te k in té ly ü egyének harcolnak
a felszínesség és a dilettantizmus fegyvereivel : mert a tehetség jól ható
érvei (ha felszínesek maradnak is) és a tekintély helyzeti súlya minden
egyéb tényezőnél sikeresebben akadályozhatják meg bármely igazság
nak elismertetését és a praktikus életnek az igazság helyes felismeré
sére alapított jobb, emberibb, igazabb és értelmesebb berendezését.
10. Aki a problémáink körébe tartozó tények millióit a maguk
„száraz“ valóságában magasabb ítélő síkból volna képes maga és mások
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elé tudatosítani, bizonyára a világtörténelem le g h a ta lm a s a b b é s le g szo 
m o r ú b b v á d i r a t á t készíthetné el : megdöbbentő vádiratot az e m b e r
ellen, aki minden értelmével és nagyratörekvésével is ostobán és er
kölcstelenül ö n m a g a e lle n tevékenykedik. De e megdöbbentő vádiratnak
tévednénk, ha csupán á b r á z o ló vagy esetleg ezenfelül életprincipiumok
természetes összeütközéseire reámutató te o r e tik u s érdekességet tulaj
donítanánk : g y a k o r l a t i jelentőségűekké emelkedhetnek a belőle levon
ható tanulságok a n n a k az emberi közösségnek hasznára, amelyik m á s
k ö zö ssé g ek n él jo b b a n , mélyebbről és teljesebben volna képes e vádirat
tanulságait átérteni és, megfelelő morális és értelmi erőfeszítéssel és
önlegyőzéssel, a maga gyakorlati életében értékesíteni.
11.
Amikor a lélektan harcát kívánjua továbbvívni az emberi lé
lek nemes igényeinek és értékeinek emberi kultúrát és emberi boldog
ságot mentő nagyobb tiszteletéért és teljesebb jogaihoz juttatásáért,
szabad legyen legutolsó problémánkként — éppen a nevelői feladat nagyszerűségének még teljesebb megéreztetésére — magának a le lk isé g n e k
sajátosan kényes, mondhatnék tr a g ik u s jellegére is utalnunk. A lélek
n a g y érték, hatalmas érték, de, mint talán szükségszerint minden nagy
érték : szerfölött k é n y e s érték is. Fakadhat belőle az élőre nagyszerű
h a s z o n , de nagy k á r o k is sarjadhatnak fel belőle. M e g m e n tő v é válhat,
de g y i lk o lh a t is; o k o sa b b -b ö lc se b b lebet általa az ember, de o s to b á b b b u tá b b á válhatik a természetes ösztöneiket élő állatoknál is. A mintegy
„magára hagyott" természetben az átmeneti esetleges „válságok“ után
a szükséges kiegyenlítődés m a g á tó l, mindig előáll, viszonylag r ö v i d idő
alatt : c sa k a z e m b e r i lé le k képes a válságok m e s te r s é g e s m e g r ö g z íté 
sére, szinte megörökítésére. A lélek olyan valami, amiből csak a n a g y o n
s o k az igaz, a valóban áldásos érték : szinte jobb belőle a s e m m i, sem
mint a kevés. Mert a lélek egy /oíépítés, egy föléje épült sík a termé
szetes élet, a csak-élet síkja fölött és csak az életnek v a ló b a n föléje
emelkedni tudó lélek képes a természetes tendenciák és törekvések
k e llő á tf o r m á lá s á r a , célszerű m á s o d la g o s hajlamok és törekvések kellő
teljességű kifejlesztésére, ú j h a r m ó n ia - (de egyúttal diszharmónia-)
viszonyok teremtésére, ellentétfeloldó m u g a s a b b r e n d ü s z i n té z is r e : az
emberre mindezekből egyenlőképpen származhatik nagy haszon vagy
nagy kár, áldás vagy átok. Csak a lélek képes pl. odáig tú lo z n i a te r 
m é s z e te s önérvényesítő tendenciákat, hogy az egyén mintegy s e m m i
a k a d á lly a l ne akarjon leszámolni és semmihez ne akarjon alkalmaz
kodni, s így idézze elő az önmaga (az egyén vagy a közösség) buká
sát. De épp így túlozhatja az emberi lélek az életes le lh e te lle n s é g i haj
lamot is : a kisgyermek beteggé eszi magát nyalánkságaival, a felnőtt,
ostobán, beteggé teszi magát szenvedélyeivel és így tovább. — Az élet,
a maga természetes egészségi tendenciájában, mintha csak az o p tim iz 
m u s t ismerné: csak az emberi lélek képes az életgyilkos p e s s z im i z m u s r a ;
a lélekben arra is szabadsága nyilik az életnek, hogy ö n m a g a e lle n
törjön : a „természet“ általában nem ismeri az öngyilkosságot — csak
az ember az e m in e n s e n ö n g y ilk o s s á g h o z is forduló állat, az az ember,
aki a természet felett a legnagyobb relativ „szabadságban“ él, ám aki
nem képes arra, mert nem elég g é magasrendű ahhoz, hogy ö n m a g á n -
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kellő értelmességgel és önuralommal uralkodni tudjon. Ezért elbukik
sokszor ott is, ahol az ösztön szava biztos tanácsot és mentséget tudna
adni. — De nem tény-igazság-e az is, hogy benső m e g r e n d ü lé s e k r e ,
önmagával való m e g h a s o n lá s o k r a is igazában csak a legrejlettebb —
de mégsem elegendőképen fejlett — pszichés élő, az ember képes ? A ter
mészetes ösztönös életet élő állat nem ismeri a benső megrendüléseket,
az ily e n e k tő l m e g h a tá r o z o tt p s z ic h ó z is o k b a menekvést, az értelemelle
nes „explóziv reakciókat“, az akarat megtörését és í. t. És végül: azok
az egyéb állatok is, amelyek egy természetesebb ösztönös, kevésbbé
„lelki" módon élnek bizonyos s z o c iá lis berendezettségű, közösségi életet
(mint a méhek, stb.), nem mutatják a ta r tó s a n é r te lm e tle n , sőt értelem
ellenes életszervezések szörnyűségeit : az értelemellenes életszervezések
szomorú privilégiumát ismét az ember vallhatja a magáénak, a legkirí
vóbban talán az egész emberi történelem folyamán éppen a XX. század
nak világháború utáni „felvilágosult“ és „civilizált" embere, amelyik
a maga értelemellenes, morális fertőkbe sűlyesztő és tömeggyilkos poli
tikai és gazdasági szerveződéseit, a történelem legtartósabb és legkiter
jedtebb válságait a nagy háború után szinte két évtizeddel se képes
megoldani, kiegyenlíteni.
12.
Mind a fentieknek számunkra ezúttal egyedül fontos tanulsága:
a nevelői feladat nagyszerű jelentőségének egyre élesebb elénkdomborodása. Ha az emberi lélek általában csak mintegy „ fé lig “ és tökélet
lenül, sokszor a maga tragikus kárára, képes az életnek, a „természe
tes“ életnek föléje emelkedni, a nevelés nagyszerű feladata az, hogy
megkísérelje egészebbé, magasabbrendűvé tenni az embert, tragikus
hivatottságú sorsa értelmesebb és győzelmesebb-boldogabb megjárójává,
a tis z ta e s z m é n y e k n e k és így elsősorban a tis z ta é r te le m n e k követőjévé,
elfogulatlan igazságkutatóvá, kritikai ítélővé és az igazságnak feltétlen
engedelmeskedővé, ezentúl pedig m in d e n pszichés területen mintegy
ö n m a g a fö lé (és kis közösségi érdekei fölé) emelkedni képessé, egyén
feletti értéksíkokra helyezkedni tudóvá. Ebben a feladatban a fe ln ő tt
ember éppenúgy „természetesen“ és logikusan szükséges — de egyben
éppen úgy hasznosan képezhető — alanya a nevelői fejlesztő ráhatások
nak miként a g y e r m e k . Amikor új, értelmesebb és boldogítóbb emberi
életszervezésekről és új m a g y a r élet szükségéről is gondolkozunk, jó
lesz, ha kellő súllyal tudatosítjuk magunkban a nevelői feladatoknak
id e á lis te lje ssé g é t és a teljesebb nevelői feladatkörnek valóságos meg is
já r h a t á s á t .

6.
Szabad legyen — rövidség kedvéért puszta cím-közlésekkel —
utalnom az egyesületünkben 1933. év január havától kezdve tartott
e lő a d á s o k r a is:
1933. Január 14. K o r n i s Gyula : Az államférfi lelki alkata. (K).*
Január 28. V. W a g n e r Lilla: Eszmélet, érzékiét, észlelet, (t)
* A zárójelben álló rövidítések : K = közérdekű előadás ; t = tudományos
ülés ; pl = pszichotechnikai ; észt. = észtét, szakosztályi ülés ; Kgy = közgyűlés.
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1933. Február 11.
Február 25.
Március 11.
Március 21.
Április 7.
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É lte s Mátyás : Lélektan és gyermek mentés. (K)
B á lin t Mihály : A jellem pszichoanalízise, (t)
B á lin t Antal : Psychologia, kereskedelem, ipar. (K)
H e rzt M. Miksa : Musikberuf und Begabung, (pt)
B en edek László: Elnöki megnyitó. Emlékbeszéd Gr.

Apponyi Albertról, (kgy)
Április 7.

B o d a István : A lélektani kutatás néhány vezérelvé

ről. Ügyvezető titkári jelentés, (kgy)
Gyula : A kor lelkiségének tükrözése a
a képzőművészetben. (K)
Április 22. R o m á n n é G o ld z ie h e r Klára : A gyermekírás jelentő
sége (bemutatásokkal). (K)
Április 22. N a g y Mihály : Bódítószerekkel való visszaélés és a
íelki személyiség elfajulása. (K)
Április 29. H e r m a n n - C z in e r Alice és L é n á r t Edith : Pedagógiai
irányok összehasonlítása lélektani módszerekkel, (t)
Május 6.
L e c h n itz k y Gyula : A személyiség és az objektiv szel
lem. (t)
Május 13. M á d a y István : A pályaválasztás psychologiája.
Október 7. T a n k ó Béla : A csodahit lélektanához.
Október 14. K o r n is Gyula : A költő és a lélekbúvár. (K)
Október 14. F och er László : A „modern“ nevelés túlzásai. (K)
Nov. 4.
B o g n á r Cecil : Megemlékezés Pauler Ákosról, (t)
Nov. 4.
B o d a István : A „lelki“ fogalmához és osztályaihoz, (t)
N ov. 12.
B en e d ek László : Elnöki megnyitó, (észt.)
Nov. 12.
H o r v á th Henrik : Esztétika és művészettörténet, (észt.)
Nov. 12.
M itr o v ic s Gyula : Esztétika és esztétikai evolúció, (észt.)
Dec. 2.
M ester János dr. : Gentile esztétikája, (észt.)
Dec. 2.
D én es Tibor dr. : A szép-fogalom és a lélektan, (észt.)
Dec. 9.
V á r k o n y i Hildebrand : A jellem és a külső megnyil
vánulásai. (K)
Dec. 16.
G erg ő Endre : A lelki élet fázisrendszere, (t).
1934. Január 13. W. K a u f m a n n Irén, főorvos : Az emlékezés egészség
tana. (K)
Január 27. K e m p e le n Attila : Adatok a felserdültek életfelfogásá
nak alakulásához, (t)
Február 10. N ém e th Péter: A fiatalkorú bűnöző lélektana. (K)
Február 24. D o r o s György : Sportélmény és nézőélmény. (K)
Február 27. B a r á n s z k y -J ó b László : Mai stilusproblémák (észt.)
Február 27. C s a n á d y Sándor : A műalkotás alapkérdései, (észt.)
Március 17. K o lo s y n é J a n k o v ic h Leona : A nyelvtani ábrázolás
pedagógiai-lélektani jelentősége, (t)
Március 20. K o z o c sa Sándor : Esztétikai szempontok a mai magyar
irodalmi kritikában, (észt.)
Március 20. R é d e y Tivadar: A színikritika esztétikai követelmé
nyei. (észt.)
Április 14. M ester János : Az önuralom lélektana. (K)
Április 8.

M itr o v ic s
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Április 24.
Április 24.
Április 28.

N é m e th Antal : A színház esztétikájának alapprob
lémái. (észt.)
D é n e s Tibor: A szép tudományának alapvonalai, (észt.)
T ankéi Béla : A nemtudatos jelenségek. (K)
*

7.
A Társaság tudományos munkásságáról ez a felsorolás a maga
részéről is bizonyára megnyugtató képet adhat: e képet kiegészíthetik
tagjainknak k ü lf ö l d i tudományos kongresszusokon való részvételei és
azokon tartott előadásai, amelyekről folyóiratunkban számolunk be.
Maga e folyóirat, a M a g y a r P s y c h o lo g ia i S ze m le , éppen e napokban
jelentette meg 1933. évi 3—4. számát, több mint 12 ív terjedelemben.
Hinni szeretnők, hogy tagjaink és olvasóink ugyanazzal a megelégedés
sel fogják olvasni e kötetet is, mint a Szemle eddigi köteteit. Mint a
Szemle szerkesztőjének, szabad legyen meleg és igaz köszönetét monda
nom a szerkesztő-bizottság tagjainak és összes munkatársainknak nagy
értékű közreműködésükért. Mint ügyvezető titkár köszönöm elnökségünk
és tisztikarunk, valamint választmányunk megértő és hatékony támoga
tását, végül köszönöm kitartó és lelkes közönségünknek meleg érdek
lődését és erkölcsi támogatását. Az az érzésem, mintha kis közösségünk,
Társaságunk életében az egész magyar sors és élet visszatükröződnék :
kevesen bár, de v a g y u n k , és minden jogos érdeklődés- és tevékenységkörünkbe vágó kérdésben m e g h a llg a tá s t kérünk és igényelünk : örömmel
tapasztaljuk, hogy a te rm é sze te s szükségesség, jóg és igazság ereje
növekvőben van. — Kérem a tisztelt Közgyűlést jelentésem szíves tudo
másul vételére.

A M a g y a r P s y c h o lo g ia i T á r s a s á g 1934. jul. hó 14 én a M. Kir.
Gyógypedagógiai és Orvospszichológiai Intézet igazgatói szobájában
választmányi ülést tartott, melynek lefolyásáról a felvett J e g y z ő k ö n y v
következő pontjai értesítenek:
Elnököl : Benedek, jegyez Schnell.
B o d a kéri a választmánytól annak tudomásul vételét, hogy a
szerkesztői tisztségről lemond és ajánlja V á r k o n y it.
B e n e d e k sajnálatát fejezi ki B o d a távozása felett, de örömét fejezi
ki egyszersmind afelett az örvendetes tény felett, hogy sikerült erre a
fontos tisztségre V á r k o n y i professzort megnyerni. Javasolja, hogy a
Szemle címlapján, a szerkesztői bizottság sorában B o d a I s tv á n érde
meinek elismerése jeléül szerepeljen. V. i. h.
V á r k o n y i és B o d a köszönetüket fejezik ki a bizalomért.
F o ch er javasolja, hogy a választmány írásban is fejezze ki elis
merését B o d á n a lc .
B o d a javasolja, hogy a választmány kérje fel V á r k o n y it arra,
hogy a megszervezendő pedagógiai-lélektani szakosztály elnökségét és
a megszervezés munkálatainak előkészítését vállalja.
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B e n e d e k és É lte s hozzászólása után v. i. h.
V á r k o n y i a megbízást elfogadja.
B e n e d e k bejelenti, hogy a genetikai szakosztály szeptemberi meg
nyitó ülésén B en ed ek , C sö rsz és G o r tv a y tartanak előadást.

A választmány egyhangú örömének ad kifejezést afelett, hogy
a mai nehéz időkben, amidőn minden tudományos egyesület nehézségek
kel küzd, a M. P. T. sorba alakítja meg újabb szakosztályait. (Esztéti
kai, Genetikai, Pedag.-pszichológiai, Pszichotechnikai.)
B o d a javasolja v id é k i k ö r ö k megszervezését. Felkéri F ochert,
hogy keresse meg e tárgyban M itr o v ic s o t, M e s te r t és R e u te rt, akiket
a választmány egyszersmind a vidéki körök elnöki tisztségeire dezignált. V. t. v.
B o d a bejelenti, hogy a középiskolai tanárok pszichológiai tovább
képző tanfolyama adminisztratív, technikai okokból még nem valósul
hatott meg, bár a legjobb úton halad a megvalósulás felé. Meghatalma
zást kér, hogy az előfizetés-ügyben, az elnök helyett, annak nevében
eljárhasson. V. i. h.
B o d a bejelenti, hogy Tübingában B o d a és S c h ille r vettek részt.
Bejelenti továbbá, hogy a prágai nemzetközi filozófiai és pszichotechni
kai kongresszuson előadás tartásával vesz részt és képviselni fogja a
Társaságot. V. t. v.
B e n e d e k , B ü r g e r hozzászólása kapcsán javasolja, hogy a hátralé
kosok felszólítást kapjanak körlevélben, mely szerint, ha folyó tagdíjaikat
záros határidőn belül megfizetik, az elmúlt 3 évre csak a fele összeget
kötelesek megfizetni, a 3 éven túl eső tartozásaikat pedig töröljük.
A felszólító levelek megszerkesztésére B ü r g e r , F o ch er, K r o n fu s z
és S c h n e ll kaptak megbízást.
F o ch er ismerteti a „Napkelet" méltató kritikáját az Esztétikai
Szakosztály megalakulása alkalmával.
F o ch er bejelenti a jövő évi közérdekű előadássorozat programmját.
B e n e d e k javasolja az előadásoknak R á d ió útján való propagálá
sát, valamint a Rádióban történő előadás-sorozatok tartását.

Nyomatott Fischer Lajos könyvnyomdájában, Sárospatakon.

C s á th y F e r e n c *
1

B u d a p e st—D e b re ce n

Főbizománya és kiadványai:
MITROVICS : A neveléstudomány a la p v o n a la i........................ 12’—
— Magyar esztétikai irodalom t ö r t é n e t e ....................... 16’—
BESSENYEI : A magyar népiélek v á lsá g a ............................
2,50
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1'—
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G A E A, a föld, az élet és a tudomány könyvei.
Szerkeszti : M1LLEKER REZSŐ <lr., egyet, tanár.

1. 8Z. MARTON BÉLA dr. : A földrajztanítás módszertana.
Fűzve 280, kve
2. sz. WEKERDY BÉLA dr. : A mathematikai földrajz elemei
Fűzve 2‘8ü, kve
3. sz. MÁRTON BÉLA dr. : Ausztrália .
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egységbe tömöríti mindazokat a tudósainkat, akik lélektani problé
mákkal foglalkoznak

a n a g y k ö z ö n s é g h e z és elsősorban a m ű v e l t k ö z é p o s z t á l y h o z is fordul, hogy vele a helyes lélektani belátások nagy
gyakorlati fontosságát felismertesse és hogy benne ép pszichológiai
érzéket fejlesszen ki. A nemzeti kultúra legnagyobb kincse p o l g á 
r a i n a k e g é s z s é g e s l e l k e , az egészséges továbbfejlődés
egyedül igaz biztosítója. A nemzeti kulturális megerősödés célját
bármely térén — a nevelésügy, az egészségügy, az állami belső kor
mányzás, a társadalmi berendezések és a külpolitika terén is — csak
biztos lélektani alapokra építve szolgálhatjuk megfelelően.

a külföldi

tudományos élettel való kapcsolatokat is elmélyíti.

a nemzeti és az egyetemes kultúrának, a tudománynak és a gya
korlati életnek építője.
Kiadja a M agyar P sychologíai T ársaság . Megjelenik évnegyedenként
Előfizetési ára évi P 16 —, félévre P 8-—

Á Magyar Psychologiai Társaság közleményei:
Tanulmánysorozat :
1. sz. RANSCHBURG PÁ L ; Psychologia és T erm észettudom ány
2. sz. BODA ISTVÁN : A z eszm élések organízálódása.

P

2’—

Két alaptörvény.
P 2'—
3. sz. BENEDEK LÁSZLÓ : A pszichológia jelentőségéről
P 2 ‘—
4. sz. HUZELLA TIV A D A R : A pszichológia
és biológia k ap c so la tai P 2'—
5. sz. BODA ISTVÁN : A zseni lélektanáho z
P 3'—
K iad ja a M agyar P sychologiai T ársaság.
C s á th y F eren c egyetemi könyvkereskedés és irodalmi vállalat r. t.

Debrecen—Budapest, bizománya.
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A fejlődéslélektani rendszerekről.
Irta: VÁRKONYI HILDEBRAND.

1.
Hogy a személyiségi-lelki fejlődés egyes részleteinek
áttekintésében mily gyümölcsöző a „struktúra és a fázis“ szem
pontja, arról e folyóirat olvasói többször meggyőződhettek
Gergő Endre tanulmányaiból,1 ki az érzékieteket rendezte átte
kinthető szervezeti skálákba az említett két szempont segítsé
gével. Mikor az általános személyiség egészének fejlődéséről van
szó, ugyanúgy kell kutatnunk, mint a fentebbi szerencsés rendsze
rező is tette: kutatnunk kell oly vezető szempontok után, melyek
szerint a személyiség fejlődés-egészéi egységesen áttekinthessük — a
fejlődésnek e fázisváltakozásban megmutatkozó lényegéi megpil
lanthassuk és kellően mélyreható alapon nyugvó tagolását meg
ejthessük. — A gyermeklélektan, mely az általános fejlődéslélektannak csupán egy kis részlete, szolgáltatta mindenkor
ennek a törekvésnek a melegágyát. A gyermek lelkiségét a
primitív emberrel összehasonlító eljárások, továbbá a népek,
csoportok fejlődéslélektanának módszereres elemzése is folyto
nosan az egyén fejlődését helyezik a középpontba ; a többi fej
lődési jelenségeket éppen ebből, az egyén (a gyermek) fejlődé
séből törekszenek értelmezni. A gyermeklélektan ennélfogva
arra látszik hivatva lenni, hogy mintegy keresztező pontja és
gyűjtő lencséje legyen egyéb fejlődéslélektani elméletek szálai
nak. Más szóval: az egyén fejlődése mintegy „rekapitulálja“ a
faj', csoportbeli stb. fejlődések törvényszerűségeit; benne mint
egy kicsinyített és rövidre fogott kiadásban meglelhetjük — kellő
elemzés mellett — mindazokat a törvényszerűségeket, melyeket
egyéb vizsgálódási területeken szétszórtan talált vagv megsej
tett eddigelé a lélektani kutatás. Az ilyen irányú és különböző
területek (gyermek, nép, primitív műveltség) egybevetésével
összehasonlítóvá vált fejlődés-elméletre szép példát nyújt H. W er
ner most (1933) második kiadásban megjelent fejlődéslélektana.
W erner művében is az ember és a gyermek (ifjú) áll minden
1 M. Psychol. Szemle, 1931. és 1934. évi.
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vizsgálódás középpontjában, — ő a heurisztikus alap, mond
hatnék adatgyűjtemény, melyből más területek fejlődés-törvény
szerűségeit is elvileg megérthetőknek vagy értelmezhetőknek
kell felvennünk. Fejlődéspszichológia tehát egyet jelent (a fentebbi
módszeres elv értelmében) a gyermekpszichológiával; döntő fon
tosságú lehet általában minden lélektani fejlődésfogalmazásra,
a (lelki) fejlődésfogalonmak kialakítására, mily törvényszerűsé
gekre jut el a kutatás az emberi-gyermeki fejlődés szemlélése
és elemzése folyamán. Eme törvényszerűségek két csoportra
különülnek el mindjárt az exaktabb vizsgálatok kezdetén : egy
felől a „fejlődés“ egyetemes fogalmának megállapítása, a benne
rejlő szükségképes mozzanatok kiemelése és az emberi-gyer
meki fejlődésnek menete (tagolása, fázisai) tehetik a probléma
feltevés tárgyát, — másfelől az egyes fejlődésjellegzetességek (emlé
kezet, értelmiség, nyelv, játék, erkölcsiség stb. fejlődésmenetei).
A kutatás előbb jutott el eme részletfejiődések vonalának több
kevesebb sikerrel járó megvonására, míg a fő probléma : miben
áll általában a lelki fejlődés s melyek alapvető lényegsajátság
ból eredő törvényei és szakaszai? — nem nyert kellő tisztá
zást. Felmerülhet a kérdés: vájjon mi lehet e jelenség oka? Az
okot abban a körülményben kereshetjük, hogy a fejlődés fogal
mát nem sikerült tisztázni mindaddig, míg a biológiai szempont nem
vált a lélektani értelmezésnek alapvető és szervesen bekapcsolt elvévé,
— s másrészt míg a sajátosan „lelki“ fogalma éppen a vele szer
vesen összefüggő „biológiaivar szemben kellőképen nem tisztá
zódott. Vagyis egyrészt össze kellett kapcsolni a gyermeklélek
tani vizsgálatokat a biológiai szempontokkal és értelmező elvek
kel ; ez utóbbiaknak meg kellett termékenyíteniük az előbbie
ket; — másrészt ezen termékenyítő folyamat lezajlása után
meg kellett állapítani, mit nyert a fejlődéslélektan a biológiai
szemponttól, de azt is hangsúlyozni kellett, mennyiben elégtelen
a biológiai fejlődésfogalom a lelki fejlődés teljes és kimerítő értel
mezésére s hol és miben kell tisztán lelki értelmező elvekhez
fordulnunk, ha a fejlődés egészét kellő mélységből s maradék
talanul meg kívánjuk érteni. Az öntörvényű biológia és az
öntörvényű lélektan elvei mérkőznek tehát az emberi-gyer
meki fejlődés értelmezésében; elsősorban a gyermek, de rajta
keresztül bármely élő fejlődésének alapelveiből kiindulva, következhetik a kísérlet: megállapítani a tisztán biológiai vagy tisz
tán lélektani tényezők szerepét s törvényszerűségeiket a fejlő
dés egészében.
2.
Kérdésfeltevésünk, a mondottak alapján is, így alakít
ható: elegendők-e az emberi fejlődés végső értelmezésére a bioló
gia alapfogalmai az élőről, az élő szervezetek törvényszerűségeiről
vagy sem? S ha nem, az esetben mennyit kell kölcsönvennünk
a biológia fogalmi készletéből az egységes emberi fejlődés végső
értelmezése céljából és mennyit a lélektanból? E kérdés megol
dásához elsősorban az életes és lelki fogalmának összehasonlítá
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sához kell folyamodnunk. Világos, hogy az „életes“ és „lelki“
fogalmi köreinek pontos szétválasztása nélkül nem adhatunk
választ, arra a kérdésre, vájjon mely határig lehet és kell a fej
lődés tényeit és jelenségeit az egyik vagy a másik tényezőre
visszavezetni s hol az elválasztó vonal, melyen túl már bioló
giai fogalmakkal nem boldogulhatunk, hanem külön lelki
tényezőkre kell következtetnünk s magyarázatukban reájuk kell
támaszkodnunk. Az „életes“ és „lelki“ fogalmainak alapos és
sokoldalú elemzésével találkozunk Bnda Bevezetőjében1, ki az
életes mozgás leglényegesebb jegyének a „spontán belülről ere
dési“ mutatja b e ; az élő lény mozgásaiban — akár egyedi, akár
faji, akár a közösségi élet megnyilvánulásaiban, — e spontán
belső eredési kell legfőbb sajátosságnak ítélnünk. Ezzel a leg
szorosabb összefüggésben vannak a következő jellegzetességek.
A spontán eredésű belső mozgás egyes megnyilatkozásai az élő fej
lődése, önellátása, önszabályozása, regenerálódása, szaporodása,
alkalmazkodása, esetleges helyváltoztatása slb. Mindezekben az
életes mozgásokban és változásokban a (viszonylagosan végső elő—
idéző ok éppúgy az élő maga, valamint a cél, érték- és érdekköz
pont is az élő: változásainak célja nem más, mint önmagának egy
(faji és egyedi) tökéletességre való elsegítése, kibontakoztatása. Ezen
életes célszerűségből érthetők meg az élőlénynek „autodeterminációja“, beállítódásai, mozgása a saját magát szolgáló célok
felé, egyszóval „autorelativitása“ és „autocentricitása“: mozgásai,
változásai az ő számára történnek és ő alkotja azok középpontját',
mozgásai, változásai téliát célszerűek, „értelmesek“ lesznek a
szemlélő előtt. „Ertelmességük“, racionalitásuk azonban más,
mint a lizikai, szintén célszerű és értelmes, de „gépies“ mozgá
soké: mert az élő mozgásainak lefolyása más törvényeknek
hódol, mint a pusztán gépszerű-fízikai mozgás; az élőnek tör
vényei „életesen-dinamikusak“, „örökletesen-konstituciósak“ és
„fejlődés“-törvények. A „fejlődésen“ azt a folyamatot kell érteni,
hogy a élő „önmagából és önmagától, természetes kifejlés rend
jén, gazdagodik, kibontakozik, kiteljesül, — majd elszegényül,
visszahúzódik, visszafejlődik“, vagyis differenciálódik és koncen
trálódik. E differenciálódás és koncentrálódás természetesen nem
folyik le kizárólagosan az élőnek csak „önmagából“ merített és
csakis „önmagától“ mobilizált energiáiból, hanem a „külső világ“
hatásaira is rászorul ; tévedés volna a fejlődés fogalmában egye
dül a belső impulzusok és spontán fejlesztő erők művét látni,
melyekhez a külső feltételek nem szükségesek vagy közönbösek. Világos azonban az is, hogy a fejlődésnek ezen biológiai meg
fogalmazásában a főhangsúly éppen arra esik, ami az élőt a
nem élőtől fundamentálisan elválasztja és ez valóban abban áll,
hogy minden mozgásában, tehát kifejlődésében is, az élő a
bensejéböl meríti a mozgásokat, azok irányát, kifejlődési vona1 Bevezető a lélektanba. Budapest 1934. 30—39. 11.
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luknak s szerkezetüknek törvényszerűségeit. A fejlődésnek már
biológiai megfogalmazásában is eljutunk ilyenformán althoz a
kérdéshez, mely különlegesen fog foglalkoztatni bennünket a
lelki fejlődés vizsgálatában is: az eredeti, benső „érés“ és a „külső
ráhatások“ viszonyának problémája ez, vagy másként: az „érés“
és „tapasztalás“ kérdése. Kutatnunk kell, hogy már a biológiai
fejlődés-fogalomba is benne rejlik-e mint lényeges összetevő
a tapasztalásnak mozzanata s vele együtt az emlékezés (mnémé)
valamilyen alakja is? Hiszen az élőnek, mint láttuk, éppen
lényegéből (benső spontán mozgásképesség) fakad az a sajá
tossága, hogy alkalmaz és alkalmazkodik; althoz azonban, hogy
(legalább is) alkalmazkodni tudjon a körülményekhez, már
bizonyos érzékenységre s az ezáltal szerzett „benyomásoknak“
valamilyen megtartására és feldolgozására van szüksége, mert ezek
nélkül sem élet, sem pedig fejlődés nem képzelhető el. Mind
ezek „benső“ realitások, melyek akkor sem hiányzanak, mikor
az élőt valamely „külvilági“ hatás teljesen determinálni látszik:
ilyenkor is közbeiktatódik a külső hatás és az élő reakciója
közé „az élő szubjektív bensősége“ ; ez az a közeg, melyen a
külső hatásnak át kell hatolnia, hol az élőnek mozgásrendsze
rébe kapcsolódhasson. A benső uralma a külső inger felett: ez
az élőnek fő törvénye, mely a régieknek azon ismeretelméleti
tételében jut kifejezésre, hogy minden befogadás a befogadó
természete szerint megy végbe (quidquid recipitur, per modum
recipientis recipitur). De a bensőnek nemcsak a külsőn gyako
rolt uralma érdekli a biológiai fogalomalkotást, hanem a ben
sőnek autonómiája is; ez az autonómia pedig nem egyedül csak
a külső ingermozgások áthasonításában, elbensőítésében mutat
kozik meg, hanem az átörökölt és „szerzett“ tendenciákban, ösz
tönökben, impulzusokban, képességekben s ezek sajátos (faji, egyedi,
konstitúciós) működési törvényeiben is. Mindezek alapján az élőt
és életest a következő mozzanatokkal határozhatjuk meg: Az
élő 1. tagolt (struktúráit) egész: hasonló a nem-élő tagolt egé
szekhez, azzal a különbséggel, hogy az élő egész egységét a
mozgások s megnyilvánulások mélyén nyugvó egyedi életelv szabja
meg: ezen élelelv lényegéhez való hozzátartozás avatja mind
azokat a jelenségeket „élőkké“, melyeket ezen életelv kiválaszt
és irányít. Ez életelvet a biopszichés konslitúcióban pillantjuk
meg, mely az átörökölt és szerzett életes sajátosságoknak a
tudományos kutatás számára végső hordozója s melyben az élő
strukturálódás is a maga középpontját bírja. Az élő egésznek
„szerkezete“ pedig éppen az, amit „organizmusnak“ nevezünk el,
szemben az élettelen anyagnak puszta egymásmellé helyeződésből eredő aggsegátumaivai vagy bonyolultabb, de mechani
kainak maradó szerkezeteivel (gép). Az élő : egység a részek
és tevékenységek sokaságában. 2. Az élőnek benső eredésű, spontán
mozgásai és változásai vannak. A benső eredésű életmozgás vagy
teljesen benső, aminők az átörökölt jellegzetességek csírái, ké-
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pességei, egyes tendenciák, ösztönök, impulzusok — vagy pedig
részlegesen bensők : ilyenek a külső ingerek felfogásai és fel
dolgozásai s a reájuk való törekvés (szükségletek). Oly életes
mozgás, mely vagy teljesen vagy részben benső eredésű nem
volna, az élőben nincsen. 3. E benső mozgások célja maga az élő
(autotelia, autocentritás, áutorelativitás), közelebbről : az élő fenn
maradása, önérvényesítése, faji és egyedi tökéletesedése,
fejlődése; ebből a szempontból válogat, küzd, értékel és társul.
4. Az élő mozgásait az élő maga (célja) szabályozza: e mű
ködés autonóm, öndeterminációs, önregulációs, tevékenység. Ezen
tevékenységnek az „érés“, „növekedés“ és a fázisos „kifejlődés“ az
idő folytonosságában jelentkező alakjai, melyekben a ráhatások
érvényesülése szintén benső feltételektől függ s azoktól (is)
determináltatok. — Ha az élelemek ezt a meghatározását elfogad
juk, akkor szembeötlő ennek az alapfogalomnak a lelkivel valő
rokonsága egyfelől, másfelől pedig az, mennyivel gazdagabb
tartalmú valóság az élő, a pusztán „fiziológiai“- nak fogalmánál,
jóllehet ez utóbbi az előbbibe mint részmozzanat beletartozik.
Leggazdagabb tartalmú s egyben a másik kettőt egyesíti magá
ban a lelki s annak törvényei; legszegényesebb a fiziológiai
törvények birodalma és az a magyarázat, mely kizáróan fizio
lógiai síkon mozog, a lelki élettől s a fejlődésről szükségképen
szegényes képet rajzolhatna csupán (hiszen csak a lelki életnek
szomatikus megalapozottságát és idegrendszeri és szelekciós
kapcsolatait mutatná be)
bár kétségtelen, hogy a lélektani
mindenoldalú értelmezés teljessége miatt nem mondhatunk le
adatairól.
3.
Hogyan kísérelhető meg az élő fentebb adott fogalmával az
emberfejlődésnek értelmezése? E problémára adandó válaszunkban
első helyen a fiziológiás értelmezést kell szemügyre vennünk,
mely különösen Ziehen-nél1 jelenik meg a maga elvi tisztaságá
ban. Ziehen az ifjúkor lelki változásait három okcsoportra
vezeti vissza: a) az agysejtek differenciálódására s az összekötő
(asszociációs) pályák gyarapodására ; — b) arra, hogy az egész
szervezet a nemi életre alkalmassá válik; — c) az ifjú ember
életkörülményei és környezete megváltozik (az iskola helyett
a hivatásnak kezd élni). Az agyban előálló változások okozzák
a serdüléskor azon feltűnő jelenségét, hogy előtérbe nyomulnak
az elvont általános képzetek, míg az anatómiai változások összesége (melybe a belső kiválasztású mirigyek működésének ered
ményei is beletartoznak) megmagyarázza az egész ifjúi gondol
kodásnak erős érzelmi hangsúlyát. E két lélektani fejlődési jelen
ség együttesen a „túlzottan értékelt képzetek“ világának ural
mát jelenti az ifjúkorban. Hasonló eljárással vezeti le Ch. Bilhler
az ifjúkor sajátos rajongását a fiziológiás átváltozásból ; a Ziehenféle elvi állásponttól azonban Bühleré lényegesen eltérő. A
1 Das Seelenleben des Jugendlichen. 3. kiad. 1927.
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különbség abban van, hogy Ziehen egyedül az okság síkján
mozog, „kauzális“ magyarázatát adja annak a különbségnek,
mely az ifjút a gyermektől elválasztja: az új érzelmi hangsúlyt
nyert és általános fogalmak világává tágult képzetvilág eredete,
oka a fiziológiás átváltozásban keresendő. E nézetnek részleges
igazságát nem lehet kétségbe vonni, mert a lélektan soha sem
mondhat le egyetlen értelmezés teljesítményeiről sem, lévén
eszménye a mindenoldalú s mindenféle (jogos) elvből kiinduló
magyarázások szintézise; viszont azonban éppen biológiai szem
pontból ki nem elégítőnek kell ítélnie Ziehen álláspontját.1 A
biológiai felfogás ugyanis nem csupán a fejlődés-jelenségek fizio
lógiai okforrását kutatja, hanem a cél fogalmából indul ki s
azt kérdezi, mi a fejlődés során fellépő jelenségeknek az egyén
életében játszott szerepe (Claparède: „funkciója“), feladata, szol
gálata, értelme — „mit akar“ mintegy a természet azzal a cso
dálatos vonalvezetéssel, melynek során mintegy váratlanul elő
bukkannak a fejlődő lény egyes tevékenységei, életformái, azok
az életes és lelki alakulások, melyekre, időszerű feladataihoz
képest éppen szüksége van? Es kérdezi azt is, melyek azok a
jól kiemelkedő és különváló szakaszok, melyek a fejlődés rit
musában egymás mellé sorakozva, végül is a faji és egyéni
„tökéletességre“ vezetnek? Látnivaló, hogy a biológiai kérdés
feltevés a „célszerű egész“-nek, a fejíődésiránynak es az egyes
fázisok struktúráinak gondolatán (U. W erner) nyugszik s így
egészen más síkon helyezkedik el, mint az oki magyarázás. Ch.
Bühler a rajongás jelenségének nem csupán oki eredetére utal,
hanem azt, mint az ifjú lény „lelki kiegészülés-szükségletének“
első mozzanatában a pártalálás előkészítő játékának tekinti, mely
értelmét, rendeltetését s jelentőségét ebben a további célban
bírja. A fejlődés jelenségeinek fiziológiás magyarázatával, ezt a
célos értelmezést jól össze lehet kapcsolni. Viszont Ziehen értel
mezésével még nem értük az igazi célt, nem adhatunk vele
kielégítő magyarázatot. Hiányérzésünk csak növekszik, ha figye
lembe vesszük, hogy a pusztán kauzális síkon mozgó fejlődésértel
mezések sohasem lépik túl a formai jellemzések területét és az
egyes fejlődési fokozatok lelki tartalmaival szemben vagy értet
lenül állanak, vagy nem-fiziológiás eredetre vezetik őket vissza,
— ami persze nem nagy előnyére válik azegyelvűen fiziológiai fel
fogásnak. Ziehennek az a megjegyzése, hogy az ifjúkorban elő
térbe lép a gondolatvilág érzelmi hangsúlya, hogy e kor az
általános képzetek kora : helyesnek ismerendő el, de a gondo
latvilágnak csupán formai sajátságát adja (éppúgy, mint azok a
jellemzések, melyek szerint az ifjúkor kritikai szellemnek, a
gondolati radikalizmusnak vagy a leányoknál a diszharmóniá
1 Túlzottnak találjuk B e r n s te in bírálatát : Die heutige Psychol,
der Pubertät, 1927., aki Z. könyvében nemcsak a pszichoanalitikai, ha
nem egyáltalán m in d e n lélektannak hiányát állapítja meg. 57. I.
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nak, majd a lelki harmóniának stb. kora). Ë formai sajátságok
kiemelése igen becses eredmény — különösen, ha szomatikus
alapjaira is történik utalás — de nem jelenti mégsem a fejlő
dés eme fokának teljes megértetését. Az ifjúkort foglalkoztató
lelki tartalmakat fiziológiás okból : (t. i. az agy gyarapodása, ana
tómiai változások) nem tudja Ziehen sem levezetni, nem is
kísérli meg, hanem a környezet változásaira vezeti vissza őket. E
tartalmak : a szülőkhöz való viszonnyal, vallási, filozófiai, etikai
kérdésekkel való kétkedő, problematizáló foglalkozás, főleg
pedig a saját énjével s a második személlyel („Du-problem“)
való küzdelem : oly lelki tartalmak, melyeknek az ifjúkorban
való felmerülése még a környezetből, miliőhatásból sem érthe
tők meg, hiszen olyan serdülőknél is előtörnek, kiknek környe
zete vagy életviszonyai nem változtak meg a gyermekkor óta;
viszont a serdülés beállta előtt az ilyen témák teljesen távol
állottak tőlük: a gyermek ezekkel nem foglalkozik. A bioló
giai teljesebb értékű magyarázásnak tehát fordulatot kell ten
nie a kauzalis-fiziológiai szemponttól a fejlődés céljai felé s innen
kell értelmezéseinek elindulnia. — Gondolatmenetünk e pont
ján azonban egy közbeeső probléma merül fel, mellyel le kell
számolnunk, mielőtt tovább haladnánk. Kérdés: ha a fizioló
giai értelmezés nem nyújt elegendő felvilágosítást arra nézve,
miért jelennek meg egyes lelki tartalmak éppen a fejlődés egy
meghatározott fázisában, nem teljesíti-e ezt a feladatot kielégí
tően az ú. n. „larlalompszichotógia“, az a lélektan, amelyik a lelki
lényeges jegyének tekinti valamely tárgyra irányulást „intencionalitást“ s így az élmények természetét, fellépését a tárgyi
világtól teszi függővé? A lelkinek ez az intencionalitás lényeges
jegyét alkotja pl. Spranqernál és, hogy egy jellemző újabb fel
fogást is kiemeljünk, Hansennél.1 Spranger, tudjuk, mit nyújtott
lendületesen és nevelői lélekvezetés céljából megírt szép köny
vében: az ifjúkor fejlődésalakulását túlzottan kultúralélektani
elvekre vezette vissza; a serdülés koráról szublimis (sót szub
limált) képet ad. Az ő „ifjúkorlélektanában“ a nagyműveltségű
német diák eszményített képét kapjuk, kinek szellemét a német
filozófia telítette s akiben a tudományos szellemi áramlatok
hatása mellett nagyon csekély szerep jut az életet mégis csak
mélyről alakító — fiziológiás hatásoknak, ösztönöknek és (az
alacsonyabb sorsú néprétegek gyermekeinél) a vaskosabb, dur
vább lelki hatásoknak is. A szellemtudomány páthosza és filo
zófiája kedvezőtlenül alakítja Spangerbeu a pszichológust, elle
nére annak, hogy sokféle hivatkozást találunk nála a kísérleti
lélektan eredményeire (rendszerint kedvezőtlen elbírálás esil1 S p r a n g e r : Das Seelenleben des Jugendlichen 1931. (14. kiad.). —
H a n s e n : Prinzipienïragen der päd. Psychologie. Pharus 1932 41-57.

Neue Theorien über die seelische Entvv. Viertelsjahrschr. tűr wiss.
Pädagogik, 1933. 21 kk. 11.
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lagzata alalt), ellenére annak, hogy ő maga is alkotott egy
nagyhatású tipológiát (hogy ez a tipológia mily értékű a liszlaelvű lélektan szempontjából, azt bővebben nem kell e helyen
fejtegetni) ; a valódi pszichológiai értelmezés terén pedig meg
mutatkoztak Spranger ingadozásai éppen az ifjúkor egyik legfontossabb lelki jelenségének, a nemiség és erotika tárgyalásá
ban: a freudi szexualitás fogalmát sem egészen átvenni nem
bírta, sem tőle elszakadni nem tudott, sem világosan elkülöní
tenie a „nemiség“ és „erotika“ fogalmait nem sikerült. A kör
nyező világnak a tudatra gyakorolt alakító hatását pedig min
denesetre túlozza,
a súlypontot az életes-lelkinek öndeter
mináló fejlődéséről a szellemi ráhatásokra tolja át. E ponton a
lelkinek
s minden lelki életes, annak törvényeit meg nem
sértheti, — fentebb vázolt alapsajátosságát (öndetermináció a
fejlődésben is) nagyja figyelmen hívül. — Hamen elmélete is a
tudatnak tárgyias irányulását veszi alapul, mikor az emberi
fejlődésnek mélyebbről való megértéséről van szó. Szerinte más
a biológiai és más a lelki fejlődés; a lelkit lényegében az jel
lemzi, hogy aktivan és szabadon mindenkor tárgyra irányul s e
tárgyi irányulás váltakozása adja meg a fejlődés során fellépő
fázisok egymásutánjának rendjét is. A lelki élet fejlődésének
kezdetén áll a gyermekkor fázisa, melyet egyértelműen determi
nálnak az ifjúkortól megkülönböztetnek a „tárgyi-reális élmé
nyek“ és egységes egésszé avatnak az ennek a tőle független
tárgyi világ megragadására, objektiv sajátosságainak felismerésére
és respektálására irányuló tevékenységei. A fejlődés menetét tehát
nem valamely vakon hajtó erő, egy vis a tergo löki előre, sem pedig
egy értelmetlen-biologiai vis a fronte nem vonzza ismeretlen
célok felé, — hanem bizonyos egyezés, eleve elrendelt össz
hang vagy „konvergencia“ (W. Stern) áll fenn egyfelől a külső
realitás, másfelől a fejlődő én benső tevékenysége között. E fel
fogás szerint a fejlődésnek célja, értelme van s ez: a gyermek
kor szakaszában az adott és feladott tárgyi világ, az ifjúkorban
pedig a megismerendő s alakítandó én, a belső világ. Végered
ményben a „tartalom-lélektan“ (Inhaltspsychologie) sem nélkü
lözheti a fejlődés értelmezésében a bensőnek, vagyis az életeslelkinek sajátos törvényszerűségét, azt a mozzanatot, melyet az
életes fentebbi meghatározásában, mint öndeterminációt írtunk
le és amely lehetővé teszi a külső világ hatásainak befogadását.
Sem Stern konvergencia-elve,1 sem Ch. Bühlernek (s másoknak,
így Groosnak, Claparédenek) előkészítés-elve, sem pedig a
Sprangernál található legszélsőségesebb ráhatási elv (melynek
1 „A lelki fejlődés nem pusztán egyes velünkszületett tulajdonsá
gok megnyilvánulni engedésében, de nem is pusztán külső hatások be
folyásában áll, hanem a belső képességek és külső fejlődési feltételek
konvergenciájának (találkozásának) eredménye.“ W. S te rn , Psychol, der
frühen Kindheit, 18. 1. V. ö. N a g y L á s z ló : A kölcsönös egymásrahatás
törvénye a gyermek lelki fejlődésében. A G y e r m e k 1919. 1. kk. 11.
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értelmében a szellemi világ alakítja ki döntően személyiségün
ket a fejlődés bármely fokán), sem Hansen felfogása a lelkinek
lényeges tárgyrairánynlásáról nem magyarázza meg maradék
nélkül a lelki fejlődést: mert nem mutatnak reá arra, mért kell
a tárgyi és alanyi világnak a gyermek- és ifjúkorban éppen iqy
találkozniok. Azért kell más és más alakot öltenie ezen konver
genciának a gyermekkorban és ismét másat az ifjúkorban,
azaz : azért más a gyermek világképe, világfelfogása és egész
személyi viselkedése, mint az ifjúé, mert a belső növekedésnek és
érésnek elébe kell mennie a külső világ ráhatásainak ; ez az érés
és belülről (életesen-lelkien) szabályozott fejlődésvonal és foko
zatai lényeges feltételei annak, hogy a külső világ hatáskévéjé
ből ez vagy az a részlet bejuthasson a lélekbe. A fejlődésnek
életes-belső szabályozódása a prius, — a tárgyi világ a posterius.
E szabályozódás egyúttal mint kiválasztó tényező is műkö
dik a tárgyi világ sokféle minőségével, tárgyaival, dolgaival
szemben, azaz: magyarázatát adja annak is, amit tartalmi moz
zanatnak neveztünk el a fejlődés egyes fokozatain. Arra a kér
désre tehát, miért foglalkozik az ifjú oly problémákkal, mért
jelennek még lelkében oly tartalmi mozzanatok, melyek a
gyermeknél szükségképen hiányoznak: a felelet az, hogy az érés
és belső növekedés csak az ifjúkorban jut el arra, hogy ily
tartalmak befogadására képes legyen — s amikor ez a fokozat
beállott, akkor viszont szükségszerűen éppen azokat a tartalmi
mozzanatokat választja ki a reá ható világból, melyek neki,
szükségleteinek s felébredt tendenciáinak megfelelnek. A bioló
giai-lelki élet elve az, hogy a benső spontáuság törvényei ural
kodnak a feldolgozott anyagon: nincs tehát szigorúan vett „külső“
világunk életünk s fejlettségünk semmilyen fokozatán sem, mely
egyúttal életes-lelki ne volna. Az (egyoldalú vagy kizárólagos)
tárgyi, külső determináció (Spranger) elvét mi az életes-lelki
determináció elvével cseréljük fel vagyis a fejlődést kevésbbé
érthetjük meg és kevésbbé kielégítően értelmezzük akkor, ha
a tárgyi világ ráhatásaiból indulunk ki és mélyebben, igazab
ban ragadjuk meg a kérdést, ha megállapítjuk, hogy az em
beri fejlődés bármely fokán az élmények és a tudat tartalmát,
egész személyiségünk tárgyi világképét és hozzámért viselke
désünket elsősorban és alapvető módon a spontán érés és növe
kedés választja ki és határozza meg.1 Fejtegetéseink eredményeképen azt a tanulságot szűrhetjük le, hogy mind a fiziológiás,
mind pedig a tárgyi determináció a fejlődés fokain mutatkozó
1 Azzal a kérdéssel e helyen nem foglalkozunk, hogy a fejlődéselméletnek fentebbi alakja, melyet „intencionális“ vagy „tárgyelmélet
nek“ is lehetne nevezni, a le lk in e k mily alapfogalmát helyezi elméleté
nek mélyére. A le lk i ezen felfogás szerint lényegesen tá r g y r a irányuló
s é lm é n y - jellegű. Kérdés, nem szűkíti e meg túlságosan e két jellegze
tesség a lelkinek á lta l á n o s fogalmát — s hozzátartoznak-e a lelkinek
lényegéhez ?
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lelki világnak (gyermekkor, ifjúkor) csak egy-egy részletét van
hivatva érthetővé tenni, de sem a jelzett fejlődési fok egészét
és szerkezetét, sem magát a fejlődés jelenségét kimerítően nem
magyarázhatja meg. Az érés fogalma dominálja a tapasztalásét,
még ott is, ahol a tapasztalásnak oly nagy szerepe van, mint
pl. az embernél, szemben az alacsonyabbrendű szervezetekkel,
a tapasztalás csak az érés keretein belül hat. Elég hoffka1 fejte
getéseire pillantani, hogy lássuk, mily nagy a gyakorlás (tapasz
talás) szükségessége az élőlényeknek már legelső műveleteiben
s mennyire szükségük van még a „készen“ született funkcióösszefüggéseknek is a gyakorlásra, tanulásra, tapasztalásra, hogy
a tevékenységre érett (funktionsreif) állapotból a jó funkcio
nálás (funktionstüchtig) állapotába menjenek át (a kis csirke
szemezgetése; az emberi érzékszervek fejlődése nyomban a
születés után, stb.). A tapasztalás, a learning szerepe tehát nem
megvetendő a fejlődés folyamán. De viszont nem is nyújt töb
bel, mint hogy elősegíti a fejlődést: az élőlény differenciálódását
és központosulását, új mozzanatot a fejlődésben nem provokál,
hanem az új nagy (konstitúciósan megalapozott, érési) szervező
déséhez hozzásimul, azt kiegészíti, mozzanatait kiváltja. — Jól
kielemezhető ez a törvényszerűség a gyermek lelki fejlődésé
nek bármely példáján, így a gyermek társas viselkedésének
fejlődésén. Honnan van az, hogy a csecsemő már 3 napos ko
rában más viselkedést tanúsít az anyával vagy a dajkával, mint
egyéb személyekkel szemben? Hogy az emberi hang és a táp
lálkozás művelete a legszorosabb kapcsolatba jutnak nála? Hogy
ugyanakkor más gyermekek iránt a kisgyermek hónapokon
keresztül nem tanúsít semmi érdeklődést, míg a felnőttekkel
szemben való kontaktusos viselkedéseinek köre egyre bővül,
egyre tagoltabb, nüanszirozottabb lesz, és 2—3 hónapos korban
már a rajta nyugvó tekintet is mosolyra gerjeszti, míg végre a
6. hótól kezdve tevékeny szociabilitást kezd tanúsítani a kör
nyezet és partner iránt? Mi a magyarázata annak, hogy az első
életév végéig a gyermek lényegesen „kontemplativ“ marad a
tárgyak azon jellegzetességeivel szemben, melyek számára nem
jelentenek cselekvő belekapcsolódásra alkalmat („Aktionsding“,
W erner), míg az élő személyekkel szemben és különlegesen a
hasonló korú gyermekpartnerrel szemben, az affektiv tevékeny
ségek egész sorozata fejlődik ki és válik egyre differenciáltabb,
tagoltabb, személyek s alkalmak szerint más és más viselkedés
sorozattá ? Ezt a jelenséget „tanulásiból megmagyarázni nem
lehet : itt van a behaviorizmusnak egyik legalapvetőbb tévedése.
E fejlődésmenet megértéséhez nem nélkülözhetjük a belső érés
fogalmát.
4.
Miben áll azonban ez a lelki érés? Különböztethetünk-e
lelki és pusztán biológiai érés között? S ha igen, melyek a lelki
1 Grundl. der psychischen Entwicklung. 2. kiadás. 1925.
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érés törvényei, milyen a ritmusa? — A biológiai és lelki érés
között lényeges különbséget nem állapíthatunk meg formai
törvényeik és sajátosságaik szempontjából: mind a kétféle érési
folyamat ugyanazon egyénnek vagy ezen belül ugyanazon életes vagy lelki rész-egésznek struktúraváltozásait jelenti, mely
ben az egymásután kővetkező állapotok (fokok) egymásutánját
egy belsó törvény szabályozza; impulzusai belsők ; a rábató
„külső“ tényezők elbensőülnek ; a struktúra-változások pedig
abban állanak, hogy ugyanazon rész-egész differenciáltabbá
lesz, azaz előbbi globális — homályos — tagolatlan egészek
tagoltabbakká, világosabbakká válnak, — de egyúttal ugyan
azon egyén vagy rész-egész koncentráltabbá is lesz; e fokozatos
haladás végén az egyén vagy annak rész-egésze fejlődési szem
pontból „kész“ valóság lép elénk s ezt a végső állapotot tekint
jük az érés (fejlődés) elérendő céljának. Ha az életest és a lel
kit sikerült annyira közös nevezőre hoznunk, hogy az élő fo
galmát egyenes vonalban tovább vezetve eljutunk a lelkihez:
akkor a kettőnek formai törvényei és sajátosságai kell, hogy
azonosak legyenek.1 A „lelki érés“ és a „biológiai érés“ egymás
céljait kölcsönösen szolgálják, a „lelki“ az egész személyiség
életében csak egy rész-egész; a különbség a kétféle érés között
nem is a formai törvényszerűségben és sajátosságokban van,
hanem abban, hogy a lelki élet, érése és fejlődése sajátosan az
eszmélet egészének es részeinek fejlődése ; de még mint ilyen fejlő
dés sem független a biológiai alapoktól : függ a konstitúciótói,
honnan eredeti csiráit és irányait nyeri s az egyén életcéljaitól,
vagyis a koronkint változó faji és egyéni „entelechiáktól“.123Az
eszmélet biológiai célokat szolgál s viszont a biológiai érés el
vezet az eszmélet egészének és egyes fejlődési részletsorainak
(emlékezet fejlődése, nyelv fejlődése, világfelfogás fejlődése stb.)
meghatározott időpontban való bekövetkezéséhez. A tisztán
biológiai és tisztán eszméleti fejlődést, érést ilyenformán sem
fogalmilag, sem a valóságban nem lehet elválasztani egymástól,
ami a végső alapokat és törvényszerűségeket illeti ; csupán az
eszmélet egy legfelső körének, a tudatnak egyik legsajátosabb
törvényei, egy organizációs törvény3 látszik elválasztani az életest a
1 H adfi : Bevezető 34, 38, : „Az életből kicsirázottak gyanánt ér
telmezhetők a lelki életnek úgyszólván összes funkció-féleségei és irá
nyai ; a lelki mozgást általában az élet mozgásából értelmezhetjük ; a
lelki élet szervezettségét is az életes szerveződésből és egyben az élő
ért értelmezhetjük : a lelkiség mint „rész-egész“ az élet átfogóbb egé
szében . .. értelmezhető ; a lelki önközéppontúság elve és az eredeti
lelki egocentricizmus és az élet sajátszempontúságából, a lelki fejlődés
nek jobban tagolt, átfogóbb szintézisek felé haladó jellege az élet fej
lődésjellegéből értelmezhető.“ V. ö. még u. o. 63. I.
2 A gyermeki „entelechia“, vagyis a fejlődés valamely fokán „kész“
gyanánt mutatkozó életformák egységes egésze, más, mint az ifjúkoré,
vagy a fejlett emberé, kinek „kész" volta az előbbi kettőnek is fejlő
dési végcélja.
3 B u d a : Az eszmélések organizálódása. Bp. 1929. 13—14. 1.
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lelkitől. Lelki élményeink _jelentésekké“ tudnak organizáiódni. A tu
datos, legmagasabb fokú lelki életben „jelentéseket“ élünk át,a dol
gok „jelentenek“ számukra valamit, „értelm ük“ van, még pedig
a legkülönbözőbb jelentménnyel. „A legjelentősebb organizá
ciós fok a jelentéses élmény foka.“ Viszont nem tagadható,
hogy „semmi eszmélésünk, (se érzéki, se értelmi, se érzelmi)
nincs jelentés nélkül: éppen mert mi csak valamiféleségeket esz
mélhetünk“ : ez az az „intencionalitás“, melyre fentebb utaltunk
már, de amelyből az egész fejlődést és ennek alapvető mozza
natát, az érést levezetni mégsem sikerülhet. A jelentmény-élmények ugyanis éppúgy „megérnek“ bennünk (ugrásszerű fokok
ban I), mint a tisztán biológiás műveletek is (pl. a járás) ; úgy
hogy a tudati, legmagasabb fokú szerveződést sem tekinthet
jük kivételnek a lelki és biológiai egyetemes egylényegűségének szabálya alól. A logikai, etikai és más tiszta „értékérvényes
ségeknek“ tudatunkban való megjelenései, abba való beleszerveződései sem egyebek éppen tudati organizálódás eseteinél s
éppen ezért a tudati-biológiai feltételeknek e szempontból alá
vannak vetve1. Viszont igaz az is, hogy a tárgyi világ szerkezete
oly mozzanatokkal („jelentések“, „igazságok“, „érvények“, „rea
litások“) tud a tudati organizációban résztvenni, melyek a nem
eszmélő vagy csekélyebb eszméled fokon álló élőkben nem
lehetségesek. A tárgyi világ logikai szerkezete így lehet a fejlő
désnek valóban egyik tényezője: beleorganizálódik a tudatba,
— annak érési fokai szerint, — s annak tartalmát jellegzetesen
megadja (tehát más lesz a gyermek „világképe“ [Piaget] és más
az ifjúé). Az érés dominanciája és a tárgyi világ (tapasztalásaink
ban tükröződő s ezáltal belénkszerveződő) hatásainak alárendelt
jellege a lelki élet fejlődésének egyik főaxiómája. — Más szó
val : az eszméleti élet átfogóbb szintézisek felé halad (eszmélet
szintézisek felé), míg a biológiai érés csak annyi célszerű kon
centrálódást mutat fel az életes energiák és működések terén,
amennyi az általános életcél (önérvényesítés, fennmaradás, alkal
mazás, alkalmazkodás stb.) s a fázisok egyes életcéljai (pl. a
gyermekkorban az érzékek gyakorlása vagy a külső világ meg
ismerése) számára okvetlenül szükséges; s végül: a biológiás
rétegből egyes életes jegyek átváltódhatnak eszméletes mozza
natokká s ez adja meg egyes részleges éréseknek külön jellegzetes
ségeit (pl. hogyan „érik meg“ egy-egy tárgyi szükséglet alanyian
eszmélt hiányérzetté, és szükségletérzetté, — egy tárgyilag meglevő,
de még nem eszmélt tendencia törekvéssé, — hogyan válik az
eleve adott életes „érzékenység“ egy hosszabb fiziológiás fejle
ménysor végén éretté arra, hogy belőle, ingerhatásra, tudatél1 Ezen észrevételünk arra a kérdésre már nem ad feleletet, mi a
végső összefüggés tudati élményeink sajátos szerveződés-törvényei s a
dolgok és jelentmények (értékek, igazságok) szerkezeti törvényei kö
zött? Ez a „pszichologizmus és logizmus“ harcának, elvi ellentétének
vagy kiegyenlítésük lehetőségének kérdése.
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inény váltódjék ki, — hogyan érnek meg emlékeink, szenve
délyeink stb.). A lelki differenciálódás, gazdagodás, öntudatos
ságban, aktivitásban, célszerű életvezetésben, szellemi gyarapo
dásban (gondoljunk Sprangerra) mindig s minden vonalon
feltételezi a biológiás-lelki érés alapját. így értelmezve a lelki
érést, benne a fejlődésnek oly alapvető mozzanatát pillanthatjuk
meg, melyet a régibb asszociációs lélektan nem tudott használa
tunkra adni, — hiszen minden fejlődést csak mennyiségi gyara
podás gyanánt foghatott fel (elemek és kapcsolataik sokasodása,
Ziehen]), — de nem gondolhatott arra, hogy a fejlődés egyes
okai éppen minőségileg új mozzanatokból állanak, melyeket az
érés belső törvénye soroz törvényszerű egymásutánba. Ezért
hangsúlyozza W erner is folytonosan, hogy felülmúlva régebbi
„fizikai, természettudományi“ felfogást, t rjtink át a fejlődések
szemléletében az „organikus“ felfogásra, mely szerint a fejlődés:
»teremtő« jellegű, „azaz minden magasabb fokozat sajátlagos
újságot mutat fel a kezdetlegesebbel szemben“.1
5.
A \VernerU")\ nagy világossággal megfogalmazott fejlődés
törvények közelebbi vizsgálata is megerősíti a biológiai és lé
lektani fejlődésekről vallott felfogásunkat. Ezekből is kiderül,
hogy a differenciálódás és koncentrálódás, e két főjelenség egyet és
ugyanazt jelenti mind a pusztán életesnek, mind pedig a lelki
nek körében. Különösen értékesek azok a fejtegetései, melyek
a „globalitás“ fogalmában szétválasztják a benne foglalt jegye
ket, melyeket a lélektani vizsgálódás eddigelé nem vett eléggé
figyelembe.
Régebben általában elegendőnek tetszett a lelkifejlődés
általános törvényét ebben a fogalmazásban látni : „haladás -aglo
bális egészektől a differenciáltabb egészek felé.“ A gyermek világér
telmezésének és önértelmezésének ebben a globális jellegében
W erner a következő szétválasztásokat ejtette meg : a gyermek
„világszemlélete“ nemcsak globális, hanem komplex (a felnőttnél
szétkülönült jelentések, tartalmak egymásbaolvadnak nála), —
tartalma diffúz (a lelki tartalom formája tagolatlan), — elmosódó
(ha jelenségformája nem éles, hanem a környezetbe olvadó),
— határozatlan (a jelentés nem határozott). Az eszméleti fejlő
désben oly organizálódás megy eszeriut végbe, mely a komplex
jelentésekben rejlő elemeket egymástól elválasztja, a diffúz tar
talmakat tagoltakká teszi, az elmosódókat élesen kidomborítja s
a határozatlan jelentinényeknek határozottságot ad. így jut el
az ember a fejlődés során, az érés és tapasztalás egymásrahatása révén, az érzéklés, értelem, érzelem, akarás, tett legmagasabbrendű szintéziséig. Ez a „differenciálódás“ értelme. — A*1
1 W ern er, Einï. in die Entwicklungspsychol. 2. kiad. (1933.) 6—7.
11. és passim. A „természettudományi“ felíogást W. tévesen helyezi
szembe az organikussal ; ezzel a gépies (mechanikus) áll ellentétben, de
ez utóbbi fogalom is éppúgy természettudományi, mint az előbbi és
velük együtt a lélektan is „természettudomány“.
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koncentrálódás pedig azt jelenti, hogy a személyiség előbb szét
eső és lazábban összefüggő lelki rész-egészek, működések egy
ségéből kiindulva, eljut egy tökéletesebb egységhez, az „autonom“
részek és tartományok (pl. ösztönök, tendenciák) központi, énes
kormányzatához, ahhoz a szabályozáshoz, melyet a tudat, figye
lem, akarás és értelem gyakorol a szétágazó és (eredetileg)
öntörvényű tendenciákon. A tendenciák alaptörvénye kettős: a
lehető teljes önkiélés, önérvényesítés és a legkisebb ellenállás
irányában való haladás elve. Ezen eredeti dinamikát az érte
lemtől vezérelt akarás megszoríthatja és szabályozhatja. Hason
lókép gondoskodhatik arról, hogy a helytelennek és értelmetlen
nek ítélt érzelmi kapcsolatok, felülkerekedni törekvő másod
lagos tendenciák alárendeltessenek a személyiség értelmes és
erkölcsi céljainak s a lelki élet nagy orkeszterében rend és
összhang legyen. Így éri el a fejlődő személyiség először a 3.
életévben, majd pedig a 12-ikben s végül, szakadatlan tökéle
tesedés útjait járva, a felnőtt korban az ő különbözőképen „kon
centrált“, hierarchizált egységét, mely azonban lélektanilag soha
sem merev és változhatatlan — és sohasem teljesen egységesí
tett, hanem mindig megőriz valamit az egyensúlybomlásokból,
a tevékenységek, tevékenységalapok és erők diszharmóniájá
ból, a széthullásból. Ez a koncentráció értelme a fejlődésben.1
Az embernek biológiai koncentráltsága (szemben az alacsonyabbrendű élőkkel) alapfeltétele és biztosítéka a lelki és eszméled
koncentrálódásnak, mely, mint W erner törvényeiben láttuk, a
biológiai filogenetikus fejlődéssorhoz hasonló menetet mutat.
6.
A lelki fejlődésben érvényesülő differenciálódás és kon
centrálódás kérdése közvetlenül elvezet bennünket a fázisok to
vábbi problémájához. A fejlődés menete ugyanis, ezt régen
észrevették már, nem a matematikaian egyenletes gyarapodás
képét mutatja. Ily felfogást csak valamely kvantitatív elem
pszichológia vallhatna magáénak. Közelebb áll a lelki természe
téhez az a feltevés, hogy az összfejlődés is, meg a részfejlődé
sek is vagy valamely ritmikus menetet követnek, vagy ugrás
szerű változások lépcsőfokain keresztül jutnak el a felnőtt „tel
jességére“, vagy esetleg a polaritás valamely szabályát követik
s az ingalengést utánozzák. (Az a másodlagos kérdés, vájjon az
egyed, bármelyik lehető esetet tekintjük is valóságnak, megismétli-e törvény szerint is a faj történeti fejlődését, a fejlődés
e törvényének lényegét nem érinti.) A differenciálódásban és
koncentrálódásban, érésben és tapasztalásban lefolyó fejlődésmenet fázisainak kérdését vizsgálva, már az első lépésünknél
kiküszöbölhetjük azokat a fázisrendszereket, melyek csupán
analógiás összehasonlításon alapulnak, aminő pl. egy szakasznak a
„csimpánzkor“ elnevezésével való jellemzése. Ugyanígy kevéssé
érteti meg velünk a fejlődésben rejlő törvényszerűséget egyes
1 V. ö. B o d a : Bevezető, 1934. 124. 1.

A f e jlö d é s lé le k ta n i r e n d s z e r e k r ő l

17

résztevékenységek dominanciájának kiemelése, mint pl. a fogdosás,
a négykézlábon vagy két lábon való járás, a beszélés, a játék
korszaka a gyermek életében. E műveletek Ugyanis nagyon
szembetűnőnk és egyes korszakok népszerű elnevezésére uagyon alkalmasak ugyan, de nem domborítják ki azokat az alap
műveleteket, azoknak a középponti lelkitényezőknek változatait,
melyeken a fenti jellegzetes (és nagyon komplikált) tevékeny
ségek változásai, hirtelen felbukkanásuk és eltűnésük alapszik.
E téren, a fázisok megjelölésének terén még a legjobb szolgá
latot tették azok a parallelizmusok, melyekkel Stanley Hall óta
sokszor találkozunk, de amelyeknek kritikája óta (W. Stern, //.
Werner) le kell róluk mondanunk, vagy csak nagyon óvatosan,
sok megszorítással használhatjuk őket. Ilyen párhuzamosságo
kat találtak régebbi teoretikusaink az egyén és a faj fejlődésé
nek általános menete s szakaszai között (ontogenezis — filogenezis), meg a gyermek és a kezdetleges ember között. Ma
már ezek az összehasonlítások is elvesztették részben presztízsü
ket — és különben sem nyújthattak végső értelmezést: mert az
egyén fejlődését még megvilágította ugyan az az elv, mely sze
rint ez „követi“ a faj fejlődésvonalát és szakaszait, de ez eset
ben is még fennmarad a kérdés: mi a magyarázata annak,
hogy a faji fejlődés éppen így, ezen fokokban pergett le és nem
más fokozatokban?
Célravezetőbbnek látszik, ha a gyermek
fejlődéséhez térünk vissza és először benne keressük meg a
szakaszos tagolódást. E tagolódás képe akkor lesz kielégítő,
ha oly fázisokat tudunk elkülöníteni, melyeknek különbsége
struktúrájukban van s e struktürák alapjai éppen a fejlődő sze
mélyiség központi jelentőségű lelki tevékenységeiben állanak. Ily
fázisokat elkülönítve s egymás mellé helyezve nyerjük meg a
differenciálódó és koncentrálódó fejlődésmenet lényeges hullám
vonalát. Az egyes fázisok megállapítása: a fentebbi szempontok
figyelembevétele mellett, eredményesen biológiai szempontok
szerint történhetik. A biológiai szemlélet külön célokat lát az
egyes fejlődésfázisok elé tűzve, melyeket a fejlődő testi-lelki
szervezet elér; mikor a cél eléretett, új cél merül fel s üj fázis
kezdődik; a fejlődés bennfoglalt menete így halad célról-célra,
fázisról-fázisra. Ilyen életcélok gyanánt jelölték meg, mint fen
tebb láttuk, a biológiai szemlélet teoretikusai az „érzékek és
képességek gyakorlását“, a „külső világ megismerését és meg
hódítását“, vagy ,.az élettárskeresést“, — s az egyes célokhoz
egy-egy fázist rendeltek hozzá. Az emberi élet menetét azon
ban e fázisok minden igazságtartalmuk mellett is csak nagy
általánosságban jelezhették ; hiányzott e vázlatos fázisképből
a benső, középponti és alapvető lelkinek szerepe. Ezt az alapvető
lelkit a hithű pszicboanalitikai irányzat természetesen a szexuali
tásban keresi; egyik változata ennek a felfogásnak 0. Rank el
mélete1, kinél az egyéni és faji fejlődés szakaszai : az (énes)
1 Grundzüge einer genetischen Psychologie. 1927. — Gestaltung
und Ausdruck der Persönlichkeit. 1928.
2
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genitális kielégülés fázisa, melyet nyomon követ a (külső vagv
belső) gátlások eredőjeként beálló bűnösségtudat és a harmadik
fázisban a tárgyszeretet, vagyis az énes kielégülések szociális
igazolása. Egyéb, számtalanszor hangoztatott hiányosságokon
kívül ennek a pszichoanalitikai fejlődésmenetnek és fázisrend
szernek legnagyobb fogyatékosságát abban keressük, hogy az
ember biológiai mivoltát azonosítja a genitálissal, a lelkit a bűn
tudattal és a tárgyra irányuló szeretedet a szociológiaival s az előb
biek dinamikáját az utóbbiakéval. Hogy ily alapon igazolható
fázisrendszeri alkotni, a fejlődés végcél ját („az ember elbensőülése‘‘) megjelölni nem lehet. — Mélyebbről s több sikerrel ke
resi a fázisok igazi rendszerét Ch. Btthler1. A gyermek- és ifjú
kort öt fázisra tagolja és az egész emberi életet, a felnőtt
emberét ismét biológiai és részben — tartalomlélektani alapon
kísérli meg elvileg egy szakaszos rendszer feltevése szerint be
osztani. A gyermek- és ifjúkor szakaszos elméletét több lélek
tani mélységgel sikerült B.-nek megkonstruálni, mint a fel
nőtt élet lelki dinamikájának rajzát, bár kétségtelen, hogy
egyfelől az előbbi elméletnek is vannak nagy fogyatkozásai
s az utóbbinak is vannak nagy erősségei, ilyen pl. annak
a szempontnak diadalrajuttatása, hogy a felnőtt kor szellemi
fejlődésében (pl. Humboldt Vilmoséban is) a saját rendeltetésének,
hivatásának tudata mily döntően hat az egész eszméleti organi
zációra, — ami az Inhaltspsychologie felé való közeledést jelenti
a fejlődés tényezőinek mérlegelésében. A helyes ítélés azonban
emellett is észre fogja venni a Lebenslaufban is a biológiai fel
fogás csorbítatlan érvényét. A biológiai és lélektani öntörvényű
fejlődések összeegyeztetésére szép példa Bühlernél az a vizsgálat,
melyben összeveti a tisztán biológiai életfolyam telőződését és
hanyatlását a (lelki) teljesítmények menetével s megállapítja,
hogy a szellemi teljesítmények még sokáig magas szinten ma
radhatnak akkor is, mikor a fiziológiai hanyatlás már
megkezdődött. De miért? Azért, mert a teljesítmények maguk
is életes célok szolgálatában állanak: előnyösen hatnak pl. a
hanyatlás időpontjának kitolására a nagy horderejű, messze
ható eredmények, a tartós, sőt az alkotót túlélő alkotások.
A gyermek, kiben a szülő mintegy fizikailag tovább éli egyéni
életét, pszichés hatás szempontjából nagy biológiai erőt jelent.
A gyermek- és ifjúkor fáziselmélete részleges és beható
lélektani elemzéseken nyugszik. Következtetéseiben azonban
mégis túlmegy B. a lélektani alapok nyújtotta határokon, mikor
a fázisrendszer lényeges elvének az objektiv és szubjektív struktúrák
váltakozásait tette meg. Az első életelvet kiemeli a fejlődés
menetéből s külön szakasszá teszi: ez az első objektiv fázis. A
kisgyermeknek első ráébredését a tárgyi világra, arra, hogy a
1 Kindheit und Jugend. 3. kiad. 1931. — Der menschliche Lebens
lauf als psychologisches Problem. 1933.
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gyermek már az első év közepén eljut a tárgyra irányuló reak
cióinak összehangolására, — tehát az ő lelki életének alapvető
intencionalitását B. szépen rajzolja s a legnagyobb súlyt helyezi
reá. Ebben a tárgyrairányulásban, mely egyúttal mélyen ego
centrikus is, a dolog természete szerint, válik a gyermek is elő
ször kis primitív személlyé. Ezt az első fázist a 2—4 életév
„szubjektív“ szakasza követi, mégpedig hirtelen átcsapás (Um
schlag) alakjában. (Ez a hirtelen átcsapás végvonul az egész
fázisláncolaton.) Szubjektiv ez a korszak azért, mert a gyer
mek a tárgyi világ megismerésébe egy új tevékenységet visz
be, a „tételezést“ (Setzung), azaz oly viszonyokat, vonatkozáso
kat alkot, melyek nem hasonlítanak az előbbi fázis egyszerű
felismeréseihez, átvételeihez (Entnahme). E kor éppen ezért a
fikciók, jelképes jelentések kora (játék, beszéd, értékfelismerés).
A harmadik fázis a fejlődésben ismét objektív (5—8 év). A gyer
mek viszonyát a tárgyi világhoz ismét a tárgy felsőbbsége szabja
meg : megkezdi a tárgyi világ feldolgozását, képes lesz a mun
kára, a feladatok determinálják a gyermek lelki életét, bele
illeszkedik a társadalomba. Különös figyelmet keltett mind
járt ismertségének első idejétől fogva B. negyedik fázisa
(9—13 év). Ezt á korszakot a gyermek életében mint feltűnően
reális és tárgyias szakaszt ismertük és B. is kénytelen ezt a
tételt elfogadni; azonban — a rendszer itt szubjektív fázist
követelvén — keresi azokat a mozzanatokat, melyeket szub
jektív jelenségeknek lehetne e szakaszba bélyegezni. Ily jelleg
zetességet talál a leányoknak a környezettől való elszakadási
törekvéseiben, abban a vágyban, hogy magukat elszigeteljék;
viszont az ötödik fázis (14—19 év) ismét a tárgyi irányulás csil
lagzata alatt áll, mikor is a világ nagy kérdései, az igazság
kutatása s megismerése, a „második személy“ foglalkoztat
ják a fejlődő embert. Kétségtelen, hogy Ch. Bühler elmélete
legmélyebbre ható lélektani alapvetésen nyugszik a fentebbi
rendszerek között, ám az objektív-szubjektív váltakozás feltevése
kissé merész és erőltetett. Nem látjuk, miért választja külön B.
az első életévet a gyermekkor egészétői : miért objeklivebb ez
az időköz, mint a 2—4 életévek; hiszen az első év tárgyintencionalitását éppúgy a szükségletek, az érés és az életes-lelki cél
(a tapasztalatszerzés) determinálják, mint a 2—4. év „alanyi
tételezését“ is. Vagy talán az egyszerű tárgyra-irányuiás differen
ciálódik alanyi tételezéssé ? Differenciálódás megy végbe, bizo
nyára a gyermek lelki életének egész vonalán, így a tárgyi
világhoz való viszonyodásában is; egyre többoldalú lesz ez a
viszony s a gyermek mindennemű visszahatásai egyre ponto
sabbak, tárgyhozmértebbek stb. ; ez azonban nem jelenti azt,
hogy a fejlődés irányvonala az objektívtól a szubjektív felé
mutat. Mindaz az értékes bizonyításanyag, melyet Oh. Bühler
a saját tétele mellett felhoz, nem bizonyít egyebet, mint a dif
ferenciálódás tényét az eredeti közömbös állapotból kiindulva,
2*
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egy globális-tagolatlan, majd tagoltabb „tárgyi“ világ felfogá
sában s a reá yaló visszahatásokban. A negyedik fázisban
boszulja meg magát legjobban a merev rendszer objektív-szub
jektív polaritása: egyrészt ebben a szakaszban kellene látnunk
a tárgyiasság csúcspontját,— viszont tagadhatatlanul ugyanekkor
oly végletes alanyiasság jelentkezik, hogy ezzel a szakasszal szem
ben maga B. is elpalástolhatatlan zavart érez. A leányok „nega
tív fázisa“, a serdülés bevezető része, ebbe az „objektiv“ korba
esne, — amely kor a valóságban csakugyan a „legreálisabb“,
(benne a gyermek „kis vadember“); — ez az ellenmondás arra
sarkalná a kettős elvtől függetlenebb pszichológust, hogy e kort
két részre ossza s a leányok „negatív“ életszakaszát, a jellemző
elszakadási törekvések miatt már egy új kezdetnek tekintse és a
serdülés korához csatolja. Végeredményképen oda következtet
hetünk, hogy a Bühler-féle fázisrendszer teljesen nem igazol
ható. Ha fő vezérlő szempontnak a biológiás-lelki célt vesszük
s abból indulunk ki, hogy a gyermek a világ meghódítására van
beállítva az ifjúkor kezdetéig, főcélja tehát a képességek gya
korlása s a világnak egyre tökéletesebb feldolgozása, akkor
voltaképen nincs is szükségünk mesterkélt fázisok kialakítására,
— elegendő az egyetlen „főfázis“, a „gyermekkor“, s elég benne
megvonni a differenciálódás egyre jobban érvényesülő vonalát
(melyet párhuzamosan követ a koncentrálódás menete). Az egyes
képességek, lelki alapok sajátos, külön vett fejlődési menetei
(mert ilyenek is vannak) meg fogják magyarázni azokat az
egyenetlenségeket, melyek a fejlődésben mutatkoznak, az egyes
képességek, tevékenységek stb. helyenkinti előlérbenyomulását,
majd visszahúzódását, úgy mint erre elemző példát ad Wallon
a gyermek „ew“-iét, annak kifejlődését bemutató rajzában1.
Egyetlen fázis, amelynek fejlesztő tényezői az érés, a külső ha
tások (ez utóbbi az előbbitől vont határokon belül), célja a
világ „meghódítása“, — ez mindaz, amiben ma éppúgy, mint
régebben, egyedül állapíthatjuk meg a fejlődés lényeges mozza
natait; a haladás, az újabb kutatások előrevivő erejében az,
hogy egyre jobban megvilágosodik az egyes lelki alaperők és
képességek szerepe, a differenciálódás előidézésében s ezen a téren
Ch. Bühlernek érdemei kétségbe nem vonhatók. — E téren is
tehetők azonban megjegyzések, melyek nem a fázisrendszert,
hanem éppen azokat a lelki végsőbb alapokat illetik, melyek a
differenciálódás hordozói. Ch. Bühler oly „formális elvekre“
mutat rá, melyek a lelki fejlődést az ő (tévesen értelmezett)
fázisaira tagolják ; ilyenek pl. a „szintétikus“ és „struktúráié“
(tagoló) funkciók. Ezeknek működés-viszonyát a következő tör
vény szabályozza: a szintétikus formaadás általában (és termé
1 La conscience de soi, ses degrés et ses méchanismes, de trois
mois à trois ans. Journal de Psychologie norm, et pathol. (Janet—Dumas)
1932, 744.-783. 11.
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szete szerint) megelőzi a tagoló formaadást a lelki alakulásban.
A „szintézis“ és „tagolás“ értelme azonban nincs világosan és
félreérthetetlenül meghatározva Ch. Bühiernél, bizonyos zava
rok és ellenmondások mutatkoznak e fogalmak használatában,
bár maga a gondolat, ily működési elvek feltevése, nagyon ter
mékeny kutatói vezetőszempontokat ad és igen valószínű,
hogy a differenciálódás menetének végső tisztázására még sok
szor hozzájuk fog fordulni a lélektani tudomány. A szintézis
elsőbbségét a tagolással szemben B. a gyermek plasztilin-játékából igazolja: a gyermek ugyanis először csak egészek össze
állítására törekszik: szintézis; és csak aztán alakít a tömegből
formákat: analízis. Itt, e példában a legvilágosabb ez elvek
értelm e; kár, hogy e szabatos értelem-adást más helyeken elő
forduló értelmezések elhomályosítják. — Hasonlóan érdekes és
lélektanilag jelentős gondolat B.-nél az Umschlag (átcsapás) elve,
melynek értelmében a fázisok nem lassú átmenetekben, hanem
ugrásokban követik egymást. Az ugrásosság elvét a fejlődésben
örömmel kell fogadnunk, mint az életnek és az eszmélések
organizálódásának egyik szintén termékeny kutatási elvét; a
nehézség Ch. Bühlerre! szemben nem is ez elv ellen irányul,
mint inkább az elvek az objektiv-szubjektiv menetre való al
kalmazásával szemben. Egy más fejlődésmenet ugrásos jellegé
nek kimutatása bizonyára oly felvilágosításokkal szolgálhatna,
melyek a fejlődés egyes nehezen értelmezhető mozzanataira
világosságot vethetnének (pl. a „dac-korszakok“-ban hirtelen
változó életfelfogás és reakciók átmenetnélküli beállása). Az
ugrásosság elvének azonban meg kell vívnia harcát a lassú átmene
tek elvének hangoztatóival szemben. — Végeredményben el
mondhatjuk, hogy Ch. Bühler az egyes megfigyelések kitűnő
alapján állva, egy túlzottan konstrukciós jellegű fázisrendszer
hez jutott el; művének érdeme nem is ez utóbbiban van, ha
nem a pompásan megfigyelt és elemzett részletekben. De még
ezt a megjegyzésünket is inkább csak B.-nek a csecsemőkorra
és gyermekkorra vonatkozó vizsgálataira kell korlátoznunk. Ami
az ifjúkort illeti, művének koncepciója még több ponton válik
ingadozóvá. Sikeres és maradandó értékűnek ítélhetjük azt a
biológiai felfogását, mely az ifjú lelki fejlődését a családalapítás
céljából kívánja értelmezni és ennek iogikusan alájarendeli a
rajongás jelenségét és az u. n. „negativ fázis“ jelentkezését (a
serdülő lányok elszakadási törekvése ez a megszokott környe
zettől, a családtól, mint a családalapítás lelki előjátéka) ; viszont
nem szabatosak azok a fejtegetései, melyekben a nemi ösztönnek
szerepére céloz az ifjúkori fejlődésben és általában homályosak
az „ösztönökről“ nyújtott megjegyzései. Úgy látszik, hogy az
ösztönöket s a lelki élet egész területén mutatkozó impulzusokat
nem választja szét egymástól elég határozottsággal : ami sokféle
összetévesztésre nyújt alkalmat ösztön és impulzus között egyfelől,
— az ifjúkornak (valóban impulziv) jellege és a nemi ösztön
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megnyilatkozásai között másfelől. Bühler felfogása azonban még
így is szélesebb alapon értelmezi az ifjúkor lelkiségét, mint (az
orthodox) freudizmus, mely elmélet csak a nemi ösztönre ala
pozza e kor jellegzetességeinek értelmezését, — igaz, hogy nála
az ösztön mint jól definiált alaptünemény jelenik meg.
7.
Fejtegetéseink arra irányultak, hogy a fejlődéslélektan
nak alapfogalmait, a mai lélektanban elfoglalt helyük és proble
matikájuk szerint megvilágítsák. Úgy látjuk, hogy a mai lélek
tan egyre közelebb törekszik jutni a biológiához és belőle kíván
termékenyítő szempontokat meríteni minden kérdésben, így a
fejlődésnek a kérdésében is. Világos, hogy éppen ezen a terü
leten Ígérhet magának legtöbb eredményt. Elemzéseink és kri
tikai megvilágításaink végső eredményét az alább következő
tételekbe foglalhatjuk össze:
1. A fejlődés helyes lélektani fogalmát úgy nyerhetjük csak
meg, ha a fejlődés biológiai fogalmát vesszük alapul. Az „élő“
fogalmát egyenes vonalban tovább fejlesztve, eljutunk a „lelki“
fogalmához.
2. A biológiai fejlődésértelmezés szerint az élő fejlődésé
nek menetét, s ezen művelet tagolódását az egyetemes életcél és
az egyes életcélok korszakról-korszakra váltakozó egymásutánja
szabja meg.
3. Az életesnek és lelkinek fejlődési alaptörvényei : az érés
és tapasztalásszerzés, — a tagolódás (differenciálódás) és egységesü
lés (koncentrálódás). Ezekhez járulnak az eszmélő élőben az
eszméletek organizátódásának fejlődéstörvényei, melyekben a tárgyi
világ jelentéseinek is rész jut, de csak az érés keretein belül.
Szintetikus-globális működések megelőzik a tagolókát.
4
Sem az egyoldalú, fiziológiás-oki (Ziehen), sem a pusz
tán ösztönből való oki (pszichoanalízis) értelmezés nem magya
rázza kielégítően a fejlődés lényegét és menetét. E részletmagya
rázatok csak az egységes biológiás értelmezésen belül bírnak
érvényességgel.
5. Az emberi lelki fejlődés szakaszait úgy nyerjük, ha a
gyermek életének egymásután előtérbelépő céljait vesszük figye
lembe. „Tárgyi-alanyi“ korszakok váltakozása nem adja meg á
fejlődés menetének igazi képét.
6. Az egyes elkülöníthető lélektani alaptevékenységek, ké
pességek és lelki körök fejlődési menete külön törvényeknek enge
delmeskedik (sajátos fejlődésjellegzetességek), — olyformán, hogy
ezek vagy előmozdítják az egyén koncentrálódását vagy ellen
kezőleg, reá bomlasztó hatással vannak. A túlzott differenciáló
dás a személyiség szétesésére is vezethet.
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A személyiség végső bíopszichés jegyei.
Irta : BODA ISTVÁN.

L
1. Minthogy Szemlénk hasábjain már
A z ö s s z - s z e m é ly is é g
több ízben1 volt alkalmunk a pszichés
fo g a lm a .
személyiség problémáival foglalkozhatni,
a jelen fejtegetések elé csupán egyetlen előkészítő tételt bocsá
tunk: a temperamentum, karakter (jellem) és személyiség fogalmak
terén még ma is fennálló fogalmi zűrzavart akként ítéljük elke
rülhetőnek, hogy, amiként említett egyéb közleményeinkben is
kidomborítottuk, az össz-személyiség vagy röviden „személyiségu
fogalmában bennetartalmazottaknak értjük mind a „temperamen
tünk, mind a „karakter“ fogalmi körébe beletartozó jegyeket,
ám ezeken kívül az egyénnek oly pszichés jellegzetességeit is,
amelyek a temperamentum és a karakter körén kívül esnek,
így pl. értelmi vagy egyéb képességeinek és tehetségeinek körét,
érzéklési jellegzetességeit stb. A személyiség fogalma tehát, mint
a legtágabb és legátfogóbb pszichés egység és szerkezet, magábanfoglalja az egyén „lelki“ életének összes egymástól kielégítően
elkülöníthető jegyeit, míg „temperamentum“-on csak az egyéni külső
megnyilatkozás bizonyos jegyeinek — és pedig elsősorban energetikai
és motorikus (tempó- és ritmusbeli), továbbá hangulatiJegyeinek2
— valamely egységét, „karakleru-on pedig az egyéni beállítódás
és viselkedés benső, főképpen érzületi és akarati jegyeinek bizo
nyos egységét értjük. — Az alábbiakban csak az össz-személyiség problémái fognak foglalkoztatni.
2. A személyiség-kutatásnak leg
A szem é ly isé g -k u ta
főbb mai feladatait szabad legyen a
tás p ro b lem atik ája.
következő pontokban jelölnünk meg:
1. a lelki személyiség jegyeinek kielégítő teljességükben és kellő
1 L. a következő jegyzetekben fettüntetett munkákat.
2 Bevezetőnkben az egyéni érdeklődésnek domináióan kifelé ía
„nem-én“ különböző körei felé) vagy befelé (az én-nek önmaga felé)
való irányzottságát is a temperamentum-jegyek között tüntettük fel.
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élességgel való elkülönítése ; 2. e jegyeknek lehető könnyű átte
kintést engedő és Jehetően mindenikük számára egyértelmű
pontos helyet kijelölő rendszerezése, osztályozása; 3. a személyiségjegyek egymásközti viszonytatainak tisztázása ; 4 az egymástól
elkülöníthetőkül felismert és már a fentiek szerint osztályozott
személyiségvonásoknak — feltehetően kevés szánni — legvégső
személyi jegyekre való redukálása és pedig lehetően olyan
jegyekre való redukálása, amelyek a) általános biológiai szempon
tokból is végső determinánsokat jelentsenek, sőt b) kielégíthes
sék a pszichés tevékenységeknek és jegyeknek szomatikus meg
alapozottságára vonatkozó (tudományos szempontokból jogosak
nak tetsző) feltevéseinket. Végül elvégzendő feladataink körébe
tartozik 5. elsősorban a gyakorlat számára oly tipológiai osztá
lyozás felállíthatása, amelyik maga is az eddig szokásos típus
osztályozásoknál végsőbb és mélyebb alapokból indokolhatóan
vethessen számot az egyének közötti rengetegféle különbözőség
gel — természetesen anélkül, hogy a gyakorlati használhatóság
számára túlságosan részletezővé és túlságosan bonyolulttá válnék.
3.
Ez a problematika-kijelölés egyfelől talán azt az aggo
dalmat keltheti fel némely kutatóban, hogy célkitűzésünk megha
ladja azokat a határokat, amelyek átléphetését a személyiség-kuta
tás mai állapotában jogosan remélhetnék — gondolunk elsősorban
épp e jelen tanulmány centrális problémájára : a legvégső, lehetően
kevés számú személyiségjegyekre való redukció kérdésére, de épígy az 5. pontban említett feladatra is —, másfelől pedig a
Í»en
entemlített feladatok egy része (— és itt elsősorban a tipológiát
felépítéseknek mélyebb személyiségelméleti megalapozására gon
dolunk —) egyúttal bizonyára külön indokolást kívánóul ítélhető.
Az alábbiakban talán sikerülni fog bizonyíthatnunk, hogy egyfelől
a fent mondott feladatkör ma már a maga egészében is jogosan
kitűzhető és hogy másfelől a tipológiai osztályozások mélyebb
személyiségelméleti megalapozásának követelménye is kellő
képen indokolt.4
4 Bár célszerű volna rövid törté
neti és kritikai visszapillantást vetnünk
arra a régi és hatalmas küzelemre, ame
lyet a lelki személyiség problémáinak jobb, teljesebb és mé
lyebb tisztázására nagyszerű erőfeszítéssel, de — be kell valla
nunk — az erőfeszítések nagyszerűségéhez nem egészen adekvát eredményességgel, mindmáig a tudomány folytatott, ezút
tal — részben azért is, mert más alkalmakkor bővebben élhet
tünk a kritika fegyverével — csupán két kérdésre keressük
a feleletet : 1. melyek voltak azok a főbb kiindulási és szemlélelfelépítési alapok, amelyeken a személyiség problémáival való
tudományos leszámolás eleddig megkíséreltetek és melyek azok
az eredmények, amelyekre e vizsgálódások ily kiindulásokkal eljutAz eddigi vizsgáló
dások tanu lság ai.
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hattak vagy amelyeket ily kiindulásoktól esetleg a közeljö
vőben elvárhatunk.
5. A megoldás-kereséseknek bizo
a) A szo m atik u s-term é
nyára egyik legjelentősebb iránya az a szettudom
ányos m eg ala
szomatikus alapokon induló természettu
p ozottságú szem léletek.
dományos megoldáskeresés, amely oly
nagyértékű elméletekben csúcsosodik, mint Ewald vagy Kretsch
mer személyiség-elméletei vagy az oly gazdag eredménnyel ke
csegtető hormonális teóriák. Kérdezzük azonban: adhat-e iga
zában, ma vagy a közeljövőben, teljesen kielégítő probléma-meg
oldást, ez a kiindulás-alap? Llgy véljük: nem adhat. Mert ha
pl. szigorúan a temperamentum állíttatfk a kutatás centrumába, a
csak a temperamentumot középpontba állító kutatás nem vezet
het el a lelki személyiség jegyeinek teljességével (így az egyéni
lelkiség bizonyos minőségi értékeivel — pl. speciális értelmi stb.
képességeivel) számotvetni képes elméletekre, a személyiségje
gyek összességének elkülönítésére és a jegyek legjobb osztályozhatására (még kevésbbé pedig pszichés szempontokból végső
gyökereik vagy alapjaik kellő tisztaságú és mélységű leleple
zésére). Ha pedig a bármi sok eredménnyel kecsegtető hormo
nális vizsgálatokból indulnánk ki, egyrészt ezek a hormonális
viszonylatok (és pszichés hatásaik) még nem jutottak el a ki
elégítően teljes kivizsgáltság fokára, másrészt, csak szomatikus
szempontokból is, szükség volna a hormonális hatásokon kívül
sok egyéb szómás tényezővel (egyéb biokémiásokkal is) való számotvetésre ahhoz, hogy az összes lelki jegyekkel és a lelki
személyiség teljességének szomatikus megalapozottságával kel
lően leszámolhassunk. Ha valami elképzelhető más speciálisan
szómás alapból indulunk is ki, a nehézségek ugyanúgy fenn
maradnak, amiért is valóban jogosultnak látszik, hogy a pszi
chés személyiség kutatásának eminensen adokvát alapjául, leg
alábbis ma vagy a közeljövőben (szerintünk azonban, el vi kény
szerből: soha), a szomatikus kiindulást ne tekinthessük, ami azon
ban természetesen éppen nem jelenti azt, hogy ez a kiindulás
és beállítódás igen hatalmas és nagyszerű értékeket ne adna, a
jövőben bizonyára még többet, amint amennyit már eddig adott.
6. fia a szomatikus kiindulás nem
b) A tisztán lé le k 
látszik, márcsak a szómás determinán
ta n i b eállító d ású sze
soknak oly rendkívül sokfélesége, bo
m élyiségkutatások .
nyolultsága és kellő ki nem vizsgáltsága
miatt se (mi magunk úgy ítéljük: ezentúl elvileg se látszik), prob
lémáink kielégítő megoldására el vezethetőnek, el kell ismer
nünk — ha igazságosak akarunk lenni —, hogy az ellenkező
oldalról induló — tisztán pszichés tényezőkkel számolni kí
vánó megoldáskísérletek ténylegesen szintén nem képesek
— és pedig ismét elsősorban már a determináló jegyeknek
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rengetegfélesége és egymáshoz való bonyolult viszonylataik kellő
ki vizsgálatlansága miatt — kielégítő eredményre elvezetni. Ah
hoz, hogy tisztán pszichés alapokból indulva ki, kielégítő ered
ményekre juthassunk, előfeltételként legelőbb arra volna szükség,
hogy képesek lehessünk a személyiség összes jegyeivel, valamint
e jegyek egymásközti viszonyaival való kellő leszámolásra : a
különféle személyiség-elméletek azonban ma még általában igen
távol állanak az ilyen leszámolástól. Ha azt kérdezzük, hogy mi
az az ideálisan legtöbb, amit a tisztán pszichés kiindulás útján ma
adhatnánk, e kérdésre a következőképen felelhetünk : 1. tudo
mányos szempontból exakt és gyakorlatilag hasznosítható ered
ményre vezethet az az eljárás, ha egy meghatározott pszichés
funkciókör szempontjából megkíséreljük a) a pszichés szemé
lyeknek, az egyéneknek bizonyos elkülöníthető típusait határozni
meg, valamint ha megkíséreljük ß) az illető funkció körében
jelentős különböző pszichés jegyeknek elkülönítését, osztá
lyozását és egymásközti viszonylataikban való tisztázását, sőt
az egyes jegyeknek végső gyökereikig való nyomozását. —
A meghatározott funkciókör körébe tartozó jegyek elkülöní
tése, osztályozása, elmélyülő nyomozása az össz-személyiség
szempontjából csak parciális, részleges eredményre vezethet, a
különböző egyének (valamely funkció szempontjából adódó)
típusokba osztályozásának értéke az össz-személyiség számára
attól függően lehet kisebb vagy nagyobb, hogy maga a kivá
lasztott funkciókor mennyire jelentős az össz-személyiség szá
mára. Így ha pl. kevés az értéke, az össz-személyiség osztályozhatása szempontjából, az egyéneknek érzéklési vagy emlé
kezeti Yagy figyelmi jellegük szempontjából való típusokba különítésének, tipológiai osztályozásunk nagyobb jelentőségűvé válhatik, ha pl. az érzelmi életnek az össz-személyiség szempontjából
alapvetőbb jelentőségű jellegzetességeire támaszkodunk : e téren
való vizsgálódások alapján felállított saját típusaink (1926)1, az
„emóciós“ és „szenvedélyes“ típus, érdekes kapcsolatokat mutat
nak a Kretsclmer-ïê\e „cyklothym“ és „schizothym“ típuskettősség
gel, valamint egyéb típuskettősségekkel. (Ugyanez irányban ma
m ár egy másik, még az érzelmi élet alapjellegzetességeinél is
mélyebb, alapvetőbb és általánosabb szempontból is megkísérelhetőnek valljuk végsőbb tipológiai alap kereshetését : célzunk
a szerintünk legalapvetőbb és legáltalánosabb pszichés funkciónak,
az ú. n. „eszmélet“-szerveződéseknek12 egyéni különféleségeiből
való kiindulásra, úgy amint ilyen irányban bizonyos konkrét
1 A z é r z e lm i é le t a l a p ja i és k ib o n ta k o z á s a (Athenaeum, 1926. 4—6.
í. ; különny. is.)
2 Az „eszmélet“ fogalmi tisztázásához v. ö. B eve zető a lé le k ta n b a .
E g y lé le k ta n i r e n d s z e r v á z la ta (1934.) c. kötetünket. Az „eszméletszer
veződések“ problémájának első és eddigelé legrészletezőbb tárgyalását
A z e szm élése k o r g a n iz á ló d á s a . K é t a l a p t ö r v é n y c. tanulmányunk adta
(Magy. Psych. Szle. 1929—30. és a M. Psych. Társ. Közleményei, 2. sz.)
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utalások pl. a f. évi lübingai lélektani kongresszuson tartott elő
adásunkban tartalmaztattak.1) — 2. Az ossz-személyiség vizsgála
tának tekintetében azonban — úgy ítéljük — ma már képes
lehet a lélektani vizsgálat arra is, hogy eljusson a lelki szemé
lyiség jegyeinek kielégítő teljességéi leltározásához, sőt osztályozá
sához: a leltározásra liaumgarlen Fr. adta az eiső kísérletet (1933.)12,
az elkülöníthető lelki jegyeknek valóban teljességével (kielégítő
rendszerezésben) számoló osztályozással még nem találkoztunk.
A mi magunk idevágó kísérleteivel alább fogunk foglalkozni.
7.
A szomatikus kiindulású, vala
c) K ívülről és „fe
mint a tisztán pszichés kiindulású szem
lü lrő l“ induló szem
léletek hiányosságai könnyen érthetővé
lé le te k .
teszik, hogy a modern tudományos élet
is sokszor kísérletezik a személyiségproblémáknak, vagy leg
alábbis némely személyiségproblémának oly megoldásaival, ame
lyek mintegy kívülről (tehát nem az egyéni biopszichés mélység
ből, a biopszichés meghatározottságnak testi vagy tisztán pszichés
mineműségéből), hanem kulturális vagy közösségi, stb. hatások
nak szemszögéből vagy „eleve kész“ metafizikai kiindulások
alapján kísérlik meg elkülöníteni az emberek különféle típusait,
felállítani a lelki jegyek osztályait és í. t. Ily szemléletek alap
ján pl. az a szempont határozhatja meg a tipológiai osztályo
zást, hogy vájjon az egyén élete, helyesebben : az egyéni érdek
lődés a kultúránál mely körei felé irányul domináló súllyal, pl. a
gazdasági élet felé fordul-e, vagy a tudomány eszményi értékei
felé, vagy a vallásos élet vagy pedig az esztézis világa felé,
vagy az a szempont válik döntővé, hogy az egyént végső fo
kon egy, bár az egyes kutatóknál különbözőképen értelmezett
valamely egyénfeletti, sőt emberfeletti „abszolút Szellem“ szem
pontjából hogyan oszthatjuk bizonyos típusokba, vagy az a
szempont a döntő, hogy valamely metafizikai elképzelés mely tipo
lógiai követelményeket ír elő és í. t. Bizonyára természetesnek
kell találnunk, hogy az egyénről nem adhatjuk se a legí«r///ebben, se a legfe//r.?ebben és legtisztábban kielégítő képet, ha az
egyént csak az egyik vagy a másik kulturális kör felé való
irányulásának szempontjából vizsgálnék — hiszen még mielőtt
azt a kérdést tehetnék fel, hogy vájjon az egyéni érdeklődés
mely kulturális kör felé irányul, előbb azt a mélyebbre néző)
kérdést kellene feltennünk, hogy az egyén érdeklődése egyáltalában
kifelé, a nem-én körei felé, vagy pedig inkább önmaga felé,
befelé fordul-e dominálóbban és az egyéni énleklődés irányán kívül
1 D ie O r g a n is a tio n d e r E m p fin d u n g e n . E r g e b n is s e u n g a r is c h e r
a n a ly tis c h e r F o rsc h u n g e n . (Kivonata sajtó alatt a „Bericht über den

XIV. Kongress der Deutschen Gesellsch. Ï. Psychol.“-ban, a tanulmány
teljes szövegű közlése előkészületben).
2 F r a n z is k a D a u m g a r te n : Charaktereigenschaften, (Francke, Bern,
1933.). — Ismertetve: M. Psych. Szle, 1933. 3—4.
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vájjon nem jellemző-e az egyénre éppen az is, hogy az egyik
vagy a másik érdeklődésirányban mely szubjektív beállítódással,
mely céllal, tendenciákkal és ezen túl mely képességekkel, kész
ségekkel, stb. fordul? A sajátképen „szellemtu d o mán vos “ beállí
tódásé tipológiák természetes fogyatkozásairól egyebütt részle
tezőbben szóltunk,1 ezúttal megelégszünk azzal, hogy újra hang
súlyozzuk a lélektani „tisztáéi vűség“-nek (sajátelvúségnek) a
lelki személyiség problémáiban is fontos követelményét, ame
lyik e problémánkban azt jelenti, hogy a lelki személyiség legbensojébe semmikép másként el nem juthatunk, mint csak ak
kor, ha az egyéni pszichének (egyéni) sajátosságait a maguk
legmélyebb gyökerezettségű benső szubjektivitásában kíséreljük
meg felismerni, oly végső pszichés téuynek tekintve az egyéni
pszichés determináltságot, mint amelyet semmi külső ható tényező
el nem kerülhet, de amelyen csak mintegy keresztülhatolva,
amelynek mintegy szűrőjén és módosító és alakító központján
átjutva tud bármi külső ható tényező — még a más emberek
lelkiségéből, vagy a korszellemből, vagy a feltételezett abszolút
Szellemből feléje áradó is — az egyénre hatást gyakorolni.
„Előbb van a személy és jellem mint olyan, vagyis mint éppen
lelki jellem és személyiség“, mondottuk egyik dolgozatunkban,12
és csak azután lehet ilyen vagy olyan „etikai“ jellem és sze
mélyiség és ilyen vagy olyan „kulturális“ vagy „szellemtudo
mányos“ beállítódású személyiség“ (5. 1.). Egyetlen jellegzetes
példán illusztrálhatjuk az ily kiindulású tipológiai szemléletek
nek több gyakori hiányosságát: szabad legyen Spratigerneb oly
nagyhatású típusaira vonatkozóan tennünk nehány megjegyzést.
Az esztéta, szociális, vallásos, elméleti, gazdasági, hatalmi ember
sprangeri típusai 1. oly típusok, amelyek voltaképen több külön
böző nézőpontnak (nem teljes és nem világos) kereszteződéséből
állottak elő. Hiszen pl. a „teoretikus“, „esztéta“, „vallásos“, sőt
„gazdasági“ ember típusait az ilyen vagy olyan kulturális kör
felé való irányozódás szempontjából különíthetjük el, ám a
„szociális“ típus elkülönítése a más emberek felé való irányozódás
szempontjából adódik, a „hatalmi“ típus pedig abból a szem
pontból jelent külön típust, hogy az egyén mely úton keresi az
önmaga érvényesítését. Már ebből a puszta csoportosításból kitű
nik azonban az is, hogy 2. e tipológia nemcsak nem épült egyet
len osztályozó alapon és szemponton, de a benne alkalmazott
különböző osztályozó szempontok egyenként sincsenek kellően
végigvezetve : hiszen pl. nyilvánvaló és feltűnő dolog, hogy mások
felé nemcsak „szociális“ érzékkel és beállítódással fordulhat az
egyén, de fordulhat pl. éppen a mások kizsákmányolása céljából,
másoknak egyedül a maga érdekében való eszközül felhaszná
1 Főképpen : L é le k ta n és k a r a k te r o ló g ia (M. Psych. Szle, 1933.
1—2. sz.; kny. is).
2 L. az előbbi jegyzetet.
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lásának céljából is. Vagy a saját maga érvényesülését kereső
egyén keresheti a maga érvényesülését nemcsak a „hatalom“
keresésében, hanem pl. a gazdasági érvényesülés útján is: Spranger
„gazdasági“ típusában voltakép két szempont találkozik, a kellő
el nem különítéssel : a gazdasági élet felé fordulhat valaki al
truista célból, a társadalom, a haza céljaiért, általában a gazda
sági jelenségek egyénfeletti-kulturális értékeinek kívánva szolgálni,
de fordulhat feléje úgy is, mint a maga önző érdekeinek leg
megfelelőbb kielégítés-területe felé: ekkor benne a tnlajdonképeni domináns már nem a gazdasági étel öncélú vagy altru
ista szellemű szolgálata, hanem az önző egocentricitás lesz.
3. Hogy maguk azok az „értékeli“, amelyek az egyes sprangeri
típusoknak mintegy célpontjába helyeztetnek, nem egyneműek
és hogy így az osztályozás már csak e szempontból se egy
séges —, még Spranger-követők részéről is elismertetik : való
ban az „esztétikai“, „vallásos“, stb. ember végső, ú. n. „önértékeli“ vagy „igazi“ értékek felé törhet, ám a „gazdasági“ és
„hatalmi“ típus csak „cs3/öz“-értékek (végső önértékek meg
valósítását szolgálható eszközök) felé tör. A „vallásos“, „teoreti
kus“, stb. típusokkal szemben a „hatalmi“ (és „gazdasági“) típus
elkülönítését is az igazi «??■&?/.cél óság és az egoista .va/á/célúság kettős
ségeként értelmezzük: e típusok elsői objektiv önértékek végső
szempontjából adódnak, míg a másodikok szubjektív érvénye
sülésirányokat kijelölő vágy-célok. — A több szempontnak
egybevegyített alkalmazása azonban 4 éppen nem segítette elő
a sprangeri tipológia teljességét, de a valóságos lelki élet teljes
ségével való számotvetést ahelyett hogy elősegítette volna, in
kább elszegényítette : így általában kiesett Spranger tipológiájából
a bármihez a maga érdekeiért forduló ember típusa (vagy tí
pusai), de kiesnek e tipológiából mindazok az egyének is, akik
nem a nem-énnek különféle körei felé fordulnak, hanem, autisztikus beállítódással,önmaguk felé fordulnak.1— Sprangernél a mon
dott hiányoknak közvetlen okául a nem az elsősorban tisztán
pszichés szempontokat figyelő beállítódás tekinthető: ez a be
állítódás nem az éppen pszichés szempontból lényeges jegyekre
fogja a súlyt vetni (hiszen pl. egymástól igen eltérő pszichés
sajátosságú egyének fordulhatnak domiuálóan a gazdasági élet
felé: elméletiek vagy 'gyakorlatiak, önző érvényesülésre törek
vők vagy esetleg nemesen altruisták). A mondott és még egyéb
fogyatkozások legmélyebb okául — a magát kultúrkörökből való
kiindulást is megalapozó okul — azonban az abszolút Szellemnek
Sprangernél igen bizonytalan fogalmából való kiindulást ítél
jük : e kérdés taglalása azonban nem tartozhat mostani felada
taink körébe. — Hogy a szellemtudományos lélektani beállító
dással mily alig elkerülhető velejárók egyfelől a lélektani tiszta1 Az a b n o r m is vonásokkal vagy a nem gyakori típuslehetőségekkel, bármennyire kifejezettek is azok, általában igen sok osztályozás
nem igyokszik kellően számotvetni.

B oda I s tv á n

30

elvűségnek, másfelől a valóságos tények teljességével számot
nem vetésnek tendenciái, jól bizonyíthatják az oly — bár ma
gával Sprangerrel szemben nem ritkán kritikai beállítódást! —
„szellemtudományos“ tipológiai vagy általánosabban személyiségelméleti szemléletek, amilyeneknek egyik érdekes (sok te
kintetben értékes és finom) példájával egyebütt1 foglalkoztunk
és amely szemléletben a személyiség-osztályok köréből pl. tel
jességgel kiesnek a dominálóan önző célú egyéneknek összes
féleségei — mintha nem is élne a földön oly ember, aki min
dig és mindenütt elsősorban csak a maya önző egyéni érvénye
sülését keresi, de csupán mind olyan ember, akik teljesen átadják
magukat, teljes odaadással, vezető eszményeiknek, vagy legfel
jebb még olyanok, akik semmi célt nem tűzve maguk elé, vég
zik a maguk „robot“-munkáját (— ez az elméleti elképzelés
egyébként nem felel meg a valóságos életnek, amelyben soha nincs
egészen céltalan egyéni tevékenység, ha még oly „közeli“ vagy
kicsinyes vagy öntudatosítatlan is az egyéni életnek és törek
véseknek célja).
8. Az idáig elemzett kiindulási ala
pokon elért eddigi eredmények tehát —
különösen ha számot vetünk a tényleg
kialakult egyes konkrét szemléleteknek ezúttal tél nem tüntetett
sokféle egyéb, benső fogyatkozásaival, amelyek bizonyára szin
tén legelsősorban maguknak a pro témáknak nehézségeiből és
bonyolultságaiból értelmezhetők — nem elégíthetnek ki. Bizo
nyos szempontokból örveudetesebb kép tárul elénk — így pl.
különösen az egyéneknek típusokba való osztályozása terén —,
ha a ténylegesen előforduló megoldási kísérleteknek azt a cso>ortját vesszük végül szemügyre, amelyik az empirikus megfigyefések
adataiból indul ki, anélkül, hogy felismeréseiben és osz
tályozásaiban előzetesen kész állásfoglalásoktól vezettetné magát.
Bár az ily osztályozások alapvető elégtelensége már eleve nyilván
való : hiszen az empirikus megfigyelés önmagában csak külsöleqesséqeket leplezhet le, nem pedig benső lényegeket, mégis az
ily alapon megkísérelt elfogulatlanságra törekvő osztályozások
nak van néhány nagy értékük : egyfelől valóságos tényszerűsé
gekre, nem pedig puszta spekulációs elképzelésekre építenek, más
felől pedig eleve való qáloltság és korlátozottság nélkül lehetnek
képesek a lelki életnek minél több, lehetőén összes megnyilatko
zásféleségeit venni tekintetbe. A tapasztalati kiindulásnak vagy
legalább az elfogulatlan megfigyelés nagy súlyhoz juttatásának
gyakorlati jelentőségét csak emeli az a tény is, hogy a bármi
egyéb kiinduláséi személyiségszemléletekben is sokszor jelent a
tapasztalati megfigyelések szilárdsága és megbízhatósága való
sággal óvó, sőt korrekciós elvet a spekulativ fantázia esetleg túld) E m p irik u s k iin 
dulások.

1 L. a 7. jegyzetet.
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ságos szabadságával szemben, sőt nem egyszer éppen a tapaszta
lat adja a valóságos kiindulásalapot a bár előre felvett egyoldalú
szellemben történendő további elméleti felépítések számára is: az
ily esetekben könnyen adódik lehetősége annak, hogy — az egy
oldalúan felépített szemléletnek éppen csak mintegy „felépítését“
korrigálva — a szemlélet mélyén lelepleződő helyes alapokon
megtörténhessék a szükséges kritikai korrekció megejtése és
így a tudományos fejlődés igényeinek jobb szolgálata. — Lé
nyegük szerint empirikus alapon indulóknak kell felismernünk E.
Jaensclínek („integriert“ és „fiesintegriert“) vagy Ifahlernek („be
harrlich“ — „fliessend“) két-alaptípusos szemléleteit, de Kretschmer
két-típusos emberlátását is valójában az empirikus kiindulás
nagyszerű eseteként kell felismernünk : ez az empirikus meglá
tás aztán természettudományos színezetben dolgoztatott fel, mint
hogy a megfigyelő és elméletfelépítő elme természettudomá
nyos beállítódású orvosi elme volt, elsősorban a test, a szórna
jelenségeinek vizsgálójáé. De Spranger típustanát is korrekciós
hatással színezi az empirikus megfigyelés helyes követelménye,
amely miatt e sprangeri szemlélet a különböző kultúrkörökre irá
nyulás lehető típusait kiegészíti pl. a „hatalmi“ típussal (amely
nek elkülönítéséhez valójában már nem a kultúrkörök külön
bözőségei szolgáltattak alapot); sajátos következménye volt e kor
rekciónak az, hogy maga a sprangeri tipológiai szemlélet bensőleg tisztátalanabbá (mert kényszerűen több szempontúvá) vált
általa. Ily jelenségekben elkerülhetetlen végső értelmi determiná
ció nyilatkozik meg : az egyoldalú szemléletek szükségképpen
benső zavarokba és ellenmondásokba kerülnek, ha elfogadják
a valóság-követelte korrekciókat és ha meg merik kísérelni a
valóságos tényekkel való tényleges leszámolást E kényszerűség
ből — a tudományok legkülönbözőbb köreiben — jól megért
hető sok elméletépítőnek az a hajlamossága, hogy ne nagyon
figyelje és búvárolja a valóságos életet, amelyik elmélete számára
kedvezőtlen leleplezésekkel szolgálhat, de inkább igyekezzék a
valóságtól elfordulva menekülni szemlélete márványépületébe vagy
elefánttornyába. De mind az objektiv tudomány jobb fejlődését,
mind magának az elméletépítőnek szubjektív (tudomány-) etikai
értékét éppen az a tény biztosíthatja, illetve bizonyíthatja a leg
jobban, ha a kutató elegendő bátorságot vesz magának arra,
hogy szembenézzen a valósággal és hogy — ha a valóság erre
kényszeríti reá — még elmélete benső egységének megzava
rása árán is elegei tegyen a valóság követelményének, már
kialakított — de a tények állal részben vagy gyökerében hely
telennek bizonyuló — elméletének esetleg megfelelő mélységű
és teljességű átalakítására is vállalkozva. Minthogy ez nem
könnyű és szubjektive nem is kedves dolog, jól megérthető,
ha valójában csak kevés kutató képes erre a lépésre, de éppen
az ennek a lépésnek a megtételére való képesség árulhatja el a
legbiztosabban a kutató valóságos igazságszei etetének és etikai
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értékének fokát, erejét, mélységét. Igen hasznos lehetne, ha
ennek a ténynek igazságával állandóan számot vetnének mind
a tudomány munkásai, mind a tudományos elméletek bírálói. —
Azt bizonyára felesleges volna azonban hosszasan indokolnunk,
hogy az empirikus kiindulás egymagában — természetesen —
soha sem lehet elegendő rendszerezés-alap: mellette mindig ki
kell elégítenünk pl. bizonyos formai-értelmi követelményeket is:
így pl. osztályozásaink egységes szempontúságának követelményét.
E tekintetben a legértékesebb típus-szemléletek is vétenek, így
Kretschmer is, aki — mint már régen felismertetett — voltakép
pen egy temperamenlumtípast (cyklothym) állít egy karaktertípus
sal (schizothym) szembe. (Az empiriának az elméleti tisztaságot
zavaró jellege éppen így átüt azonban a kretschmeri típustan
idevágó alapfogyatkozását felismerő Ewaldnak szemléleteiben is.)
9.
Az empiriás kiindulás kérdésénél fel kell említenünk,
hogy a „viselkedésléteklanoku, a behaviorizmus stb., szintén empi
rikus kiindulásalapokou keresik a személyiség problémáinak meg
oldását is — bizonyára értékes jövő eredményekkel kecsegtetően,
amely eredmények annál értékesebbek lesznek, minél kevésbbé
fogja valódi megbízhatósági értéküket eleve károsan befolyá
solni a pl. behaviorista szellemű kutatóknak — a tények teljes
ségével való számotvetésben őket oly könnyen akadályozó —
eleve elfogultság.

10.
Összefoglalv
ben foglaltakat, problémáinkban a kö
vetkező két fontos tanulságot talán már
most jogosultnak tetszhetik levonnunk :
a személyiségproblémák fentebb felsorolt feladatkörei voltakép
pen két nagy csoportban foglalhatók össze, amelyek kielégítő
megoldása már a kiindulás, de mindenesetre a feldolgozás tekin
tetében kissé más- és másfajta kívánalmakat von magával. Az
egyik problémakör a pszichés személyiség lehető összes jegyei
elkülönítésének, egymáshoz való viszonylataik megállapításának,
osztályozásának és végül (csekélyszámú) legvégső determinán
sokra való visszavezethetéséuek specifikusan teoretikus érdekű
problémaköre, a másik az egymástól eltérő pszichés személyek
nek, az egyéneknek főképpen gyakorlati szempontokból gyors és
könnyű szétkülönítést engedő típusokba osztályozása. Az első
problémakör feladatainak kielégítő megoldásában a legtöbb
sikerrel kecsegtetőnek kiváltképpen a tisztán lélektani szempontú
— de lábát mindig a biztos tapasztalati megfigyelés adatain meg
vető — kutatómunkát ítéljük, a második feladat kielégítő elvégezhetésére elsősorban az empiriás tényekkel való minél pontosabb
számotvetés — azonban az empirikus tényekneknek elméleti meg
alapozottságát is kereső, a puszta tényeknek mintegy mögéje,
alája tekinteni törekvő számotvetés ■— ítélhető a legtöbb sikerP ro b le m a tik án k te r 
m észetes k é tfe lé v á 
lása.
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rel kecsegtetőnek. Az első problémakör feldolgozásában a hang
súly jobban esik az elméleti tisztaságra és a lehető legvégsőkig
vezeteti elmélyülésre, a második problémában a hangsúly inkább
esik a gyakorlati tájékozódást engedő éles határoltságú típuselkü
lönítésekre, bár mi magunk úgy ítéljük, hogy még magát a
szigorúbban gyakorlati, tipológiai problémának tökéletesebb
megoldhatására is csak haszonnal járhat a minél mélyebbre tekin
teni tudó elméleti megalapozás, — erről a kérdésről az aláb
biakban még szótanunk kell. — De talán már most célszerű
lesz világosan számotvetnünk azzal a
ténnyel, hogy az egyéneknek típusokba
Szem élyiség-jegyek
„osztály ai“ és egy én ek
különílése igazában inkább gyakorlati
„ típ u sa i“.
és csak mintegy forma szerint elméleti
probléma, míg az osztályozás lényege sze
rint tisztán elméleti kérdés. Az osztályozásban a) magukból a
Csoportosítandó jegyekből indulunk ki, a típuskeresésben azonban
a sokféle jegyekkel bíró egyéni, személyi egységekből. Az osztá
lyozásban b) az elkülönített egyes jegyek, mint osztályokba
csoportosítandó tagok, a maguk objektiv mivoltukban és lénye
gükben játszák a főszerepet — a típusfeiosztásban csak bizo
nyos meghatározott (inkább gyakorlati) szempontokból feltűnő vagy
fontos egyéni differenciák játszák a döntő szerepet. Ezentúl : az
osztályozás c) a jegyek teljességével való leszámolást követeli meg
— a tipológia csupán az imént mondott feltűnő vagy jelentős
jegyekre helyezi a súlyt. Még továbbhatolva: az osztályozás d)
akkor a legideálisabban kielégítő, ha a benne csoportosított
jegyek legvégső, legmélyebb gyökerükben, legmélyebb lényegük
szerint nyerhetnek csoportosítást. — Am az ily mélységben való
vizsgálódás és eredeztetés mintegy kívül esik az (inkább felszíui)
tipológiának szükségszerű lényegén
a gyakorlati szempon
tokból fontosaknak bizonyult elkülönítő jegyek nem is „kell“,
hogy legvégső gyökerű különbségeket tárjanak elénk (mégha
— lásd fentebb — az ily mélységekre való tekintet bizonyára a
leggyakorlatibb és legszűkebb szempontokból csoportosító tipo
lógiáknak se árthat, de éppen lényegesen használhat). Végül:
az osztályozás c) korántsem törekszik oly éles elkülönítésekre,
miként az elkülönítés minél élesebb megejthetésére való törek
vés minden tipológiának lényeges tendenciája : mert hiszen az
elméleti teljességre és mélységre való törekvés — amely törek
vés egyik vezető elve az ideális osztályozásnak — jól láttatja az
osztályozandó jegyeknek (miként általában a „dolgokénak, mint
ismeret- és tudománytárgyaknak) oly sokféle, sokszoros és
bonyolult egymáshoz kapcsoltságát, egymásból folyását, egymás
tól Kölcsönösen függését, egymással együttjárását, stb. ; az ily
teljes és mély determinációk belátása után a határokat szökszor
csak mintegy bizonyos „önkénnyel“ és mesterkéltséggel vonhat
juk meg és a teljes megértéshez mindig hozzátartozik az, hogy jól
átérezzük e határoltságoknak, elkülönítéseknek, nyelvi megfogal-
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utazásoknak sokszor csupán mintegy irány- vagy szempontjelző
szerepét — természetes emberi (értelmi) gyarlóság, ha mégis
sokszor' arra vagyunk hajlamosak, hogy megdönthetetlen és
érinthetetlen bálványoknak tekintsük egyszer kialakított fogal
mainkat, szemléletegészeinket, tételeinket, elhatárolásainkat.

II.

4.
Ha mindazt
kutatások problémáiban a tudomány
mindmáig elért, egyfelől talán jogosult
nézet volna voltaképen csak az előkészí
tés munkájának tekintenünk, mégis másfelől bizonyára joggal
vallhatjuk, hogy ez az igen hosszú és rész-eredményekben igen
gazdag előkészítő munka ma már valóban elvezetett a helyesebb
megoldástalálások kapujához: a már Hippokrates-, Aristoteles-,
Theophrastos-, Galenusnál megindult nagyszerű küzdelem ered
ményei feltárták és birtokunkba adták azokat az alapokat, ame
lyeken a tudományos probléma-megoldás nagyobi» eredménnyel
kecsegtetően indulhat meg, mert egyfelől meybizható ismeretek
nek nagy gazdagsága áll már a kutatók rendelkezésére, más
felől kritikai szempontokban is megerősödött a kutatás. Az idő
— úgy ítélhető — megérett arra, hogy a fent kitűzött proble
matika teljességével való leszámolást a lélektan megkísérelhesse.
A sz em é ly isé g -k u 
tatás új fejlő d ésé n ek
kapujában.

2
Annak a f
sére, amelyet a kitűzött személyiség
problémákban adni kívánunk, célszerű
nek ítéljük azt a fejlődés-utal is vázolni, amelyen a magunk
megoldáskísérletei az e problémákra vonatkozó első kísérletek
től kezdve mai szemléletünk kialakulásáig áthaladtak.
o) Az érzelmi életre vonatkozó vizsgálataink1 alapján 1926ban adott és az „emóciós“ és „szenvedélyes“ típuskettősség elkülö
nítésére vezetett tipológiai kezdeményezés után először a Ma
gyar Psychologiai Társaság ülésein 1928—29. években tartott
előadássorozatban12 foglalkoztunk a lelki személyiség problémái
val. Ezekben az előadásokban többféle osztályozási szempontot
értékesítettünk, a temperamentum kardinális sajátosságaival és
temperamentum-típusok elkülöníthetésével, a végsőbb „jellemalapok“-kal és a jellem „struktúrájának“ tényezőivel, az „értelmi“
reakciók végső alapjaival és az értelmiség struktúrájának jegyei
vel, a pszichés „funkciók“ alapjaival, struktúrájával, feltételeivel,
a lelki dinamizmus jellegzetességeivel, a legfeltűnőbb lelki jelleg
zetességek osztályozásával stb. való kielégítőbb leszámolhatás cél
jából. E vizsgálatok által azonban még nem vált lehetővé száSaját sz e m lé le tü n k
fejlődése.

1 L. : 26. 1., 1. jegyzet.
2 Ez előadások táblázatait közöltük T e m p e r a m e n tu m , k a r a k te r ,
é r te lm is é g , s z e m é ly is é g c. dolgozatunkban (Magy. Psych. Szle, 1930.
1—2. sz.)
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inunkra, hogy a lelki személyiség szerkezeti jellegzetességeivel
és az elkülöníthető személyiség-jegyeknek teljességével egyetlen
összefoglaló rendezettségben tudjunk leszámolni.
b)
Figyelmen kívül hagyva a sajátképeni „tipológiai“ problématika terén folytatott későbbi vizsgálatokat, amelyekről
alább fogunk szólani, a személyiség jegyeinek kielégítőbben
teljes osztályozását csak a Magyar Psycnologiai Társaságnak
egyik 1933 évi felolvasó ülésén,1 majd 1934-ben egy, az iskolai
munka eredményesebbé tétele tárgyában készített
S llemnevelői
aborátumuukban123 közöltük. A lelki személyiség jegyeiről ez
alkalmakkor adott osztályozásunkkal közelről rokon csoportosí
tást ad lélektani Bevezetőnks is (1934), ahol a személyiség voná
soknak következő csoportjait különítettük el: 1 . Általános formai
jegyek, motorikus, dinamikai, hangulati jellegzetességek ; a pszi
chés koordináció jellegzetességei; fogékonyság; gazdagság és
bonyolultság; „autonom súly.“ — 2. Általános beállítódás-, irány
zottéiig- és funkciójelleg : (ego- vagy heterocentrikus) cél-, (ki
vagy befelé forduló) érdeklődés-irány ; domináló funkciókör (ér
telmi vagy ösztönös-affektiv stb. domináncia), primer- vagy
szekunderjelleg; mélység, komolyság, objektivitás, stb. — 3.
Speciális beállítódások: önmagával szemben; a nem-énhez való
viszonyban általában; más személyekkel szemben ; kozmikus és
tárgyi irányban. — 4. Fejlödésjelleg. — 5. Speciális érzékek, képes
ségek, hajlamok, tehetségek. — Ugyanitt, az örökletes és szerzett
személyiség-rétegeknek elkülönítésére is törekszünk, a következő
szempontok szerint : 1 . örökletes alap (temperamentum-jelleg,
elsődleges tendenciák, hajlam- és képességre rid sze re k, konstitúciósan
determinált fejlődéslehetőségek), 2. aktuális kifejlődöltség (viselke
dés, aktuális érzelmi jelleg, másodlagos beállítódások, készségek, aktuá
lis fejlődésjelleg).4
1 1933 nov. 4. : A „ le lk i“ fo g a lm á h o z és o s z tá ly a ih o z .
2 A K e r e s k e d e lm i S z a k is k o la i T a n á r o k O r s z á g o s S zö v e tsé g é n e k
E la b o r á tu m u az iskolai jellemnevelő munka eredményesebbé tétele
tárgyában (1934 ).
3 B evezető a lé le k ta n b a . Egy lélektani rendszer vázlata. (Közle
mények a szegedi Ferenez József tudományegyetem pedagógiai-lélektani
intézetéből. II. sz., 1934., Csáthy rt. bizománya.)
4 1934. év őszén (október—november hónapokban) a magyar közok
tatásügyi kormány rendelete alapján a Magyar Psychologiai Társaság
által rendezett t a n á r i to v á b b k é p z ő p e d a g ó g ia i lé le k ta n i ta n lo ly a m o n
tartott előadásainkban a személyiség jegyeit a következőképen osztá
lyoztuk : A pszichés tevékenységnek 1. m i é r t j e szempontjából (cél kér
dése): cgocentrizmus — heterocentrizmus ; 2. m i felé irányulása szempont
jából (é r d e k lö d é s ir á n y kérdése): befelé— önmaga felé — fordulás vagy
kifelé fordulás (a nem-én különböző körei felé); 3. a h o g y a n szempont
jából: a) általános „ a u to n o m sú ly" , b) a ) á l ta l á n o s b e á llító d á s - jelleg:
komolyság, mélység, kitartás, lelkiismeret, stb., fi) s p e c iá lis b e á llító d á s
az énnel és a nem-én különféle köreivel szemben ; c) te m p e r a m e n tu m jelleg, d) a k tiv vagy p a s s z í v jelleg, e) a p r im e r - vagy szekunder-jelleg
dominánciája, f) fu n k c ió - domináncia (értelmi vagy ösztönös-affektiv,
vagy cselekvő stb. domináncia), g) speciális k ép essé g ek , h) fe jlő d é s- jelleg.
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c)
Mind az eml
kálatok után a lelki személyiségjegyeit
célszerűnek látjuk a következő 3 főcso
portban osztályozni: 1. A pszichés aktivitás főiránya és általános jellegzetességei; 2. a szubjektív beállí
tódás tényezői ; 3. a (külső) megnyilatkozás jellege. A részletező
osztályozást az alábbi táblázat tünteti fel :
A szem élyiség-je
gyek osztályai.

I. TÁBLÁZAT.
A szem élyiség-jegyek osztályai :

I. A pszichés aktivitás főiránya és általános jellegzetességei :
a) kifelé vagy befelé fordulás dominanciája (esetleg: — ere
deti vagy másodlagos — közöny),
b) mitóö-domináncia (primer vagy szekunder funkciók
túlsúlya),
c) f mn/í«é-domináncia (értelmi, ösztönös-affektiv, praktikuscselekvő stb. domináncia),
d) általános pszichés fogékonyság (érzékenység) ill. tompaság,
e) pszichés egybeszerveződés : egység, összhang, — spontán
vagy másodlagos — egyensúly, centralizáltság és koncentráció1
(negatív irányban: pl. szétesés, harmóniátlanság, stb.); gátoltsággátolatlanság, stb.
/) anionom egyéniség-sidy1.
II. A benső szubjektív beállítódás :
a) egocentrizmus-heterocentrizmus domiuánciája,
b) beállítódás az én-nel szemben és a nem-én különböző körei
vel szemben :
1. általános beállítódás: pl. mélység, komolyság, kényel
meskedés, lelkiismeretesség, gondosság, alaposság, körültekintés,
elővigyázatosság, következetesség, kitartás, határozottság, szor
galom, tárgyilagosság, elfogulatlanság, nagyigényűség, szelídség,
nyugalom, rendszeretet, korrektség, pedánsság, kicsinyesség, kü
löncség, stb., stb.
2. beállítódás önmagával szemben (önmaga érzése, értékelése,
kibontakoztatása tekintetében): pl. önbizalom, önérzet, önelé
gültség, hiúság, érzékenykedés, öntetszelgés, méltóságérzés, túlzó
önértékelés, büszkeség, gőg, dölyf, stb.; többre, nagyobbra, tö
kéletesedésre, nemesedésre, fejlődésre vágyás ; felelősség-, köte
lességérzés, mindezek ellentétei, stb.
3. beállítódás a nem-énhez való viszonyban általában (az ön-12
1 A c e n tr a liz á lts á g az é n -e s központosítottság jegye, a k o n c e n 
t r á c ió valamely m e g h a tá r o z o tt érd e k lő d é s- v a g y f ig y e le m tá r g y r a irá

nyított energiaösszpontosítás.
2 Képletét 1. alább.
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érvényesítés problémájában): magát-átadás, maga-elfojtás vagy
érvényesülésre (uralomra, anyagi előnyre, tetszésre, elismerte
tésre) törekvés, illúziós kielégülés-keresés, önlegyőzés, önfelál
dozás; önállóságra, kötetlenségre, szabadságra törekvés; dac,
makacsság; általános alkalmazkodó-képesség (vagy fogyatékos
alkalmazkodás); bátor-gyáva; kapzsi, fösvény, takarékos, té
kozló, stb.)
A. beállítódás más személyekkel szemben : ragaszkodás, hűség,
rokonszenvezés, együttérzés, részvét, segítő készség, könyörület,
tisztelet, megbecsülés, szeretet, jóindulat ; békére törekvés, összeműködésre vágyás, finomság, gyöngédség, tapintat, melegség,
nagylelkűség, megbocsátás, hozzáférhetetlenség, könnyű befolyá
solhatóság ; megvetés, ridegség, irigység, kárörvendés, kegyetlen
ség, bosszúvágy, gyűlölködés, mások kisebbítésére törekvés,
rágalmazás, stb., őszinteség, igazmondás, megbecsülés, stb.
5. beállítódás kozmikus és tárgyi irányban :
a)
az Istenséggel (végső hatalommal) szemben pl. vallásos,
bigott, álszent, istentagadó, istenfélő, stb. ; ß) a természettel szem
ben (pl. rajongó, a természetet átlelkesítő, közömbös, stb.); y)
tárgyi dolgokkal, eszmékkel stb. szemben (pl. reálista, tényékhez
ragaszkodó, tényeket negligáló, stb.; érzék konkrétség iránt vagy
elvont érdeklődés, stb.)
III. A (külső) megnyilatkozás-jelleg :
a) temperamentum-jelleg: «) dinamikai (energia-) és ß) mozgásos (tempó-, ritmus-Sajátosságok (általánosak — pl. erőtlenség;
gyorsaság; egyenletesség — és speciálisak — pl. spec, fáradé
konyság; lágy, szegletes mozgás; szaggatottság, periodicitás,
stb. —, y) hangulati jelleg: lehangolt, felhangolt (optimista-pesszi
mista) ;
h) megnyilatkozás-jelleg a nem-én irányában: tapintatos, figyel
mes, kedves, udvarias, barátságos, csöndes, meleg, hűvös, vissza
húzódó, elutasító, dúrva, tolakvó, hősködő, fecsegő, dicsekvő,
izgága, veszekvő, verekedő, kellemetlen, csipkelődő, gúnyolódó,
intrikus; fölényeskedő, követelőző, adakozó, jótékony stb. (mind
ezek mint a külső megnyilatkozásnak — sokszor a benső valóságról
hamis képet tükröztető — jegyei),
c) általános aktiv vagy passziv jelleg: pl. cselekvő, alkotó
vagy átvevő (receptív), élvező, szemlélődő. (Ezzel kapcsolatosan:
spontaneitás; iniciativa; tehetetlenség, munkabírás, fáradékony
ság, erővisszaszerzés, stb.)IV
.
IV. Egyéni érzékek, képességek, hajlamok, tehetségek, a) az érzéklés,
értelmi, akarati élet terén, molorizmusok terén, b) mint a megszerzés
és tájékozódás, megtartás, feldolgozás, lereagálás képességei.
V. Fejlődés-jellegzetesség : fejlődés tempója, előrehaladottságán
elakadása, visszafejlődések, ugrásosságok, periódusosság, rend
ellenességek, stb.
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3. Az ily osztályozások (amelyek
igyekeznek számot vetni az abnormis
pszichés életjelenségek követelményeivel
is) egyéb csoportosításoknál talán jobban kielégíthetik teljességi
és rendszerességi igényeinket, mégis úgy véljük, hogy a sze
mélyiségkutatással szemben mind teoretikus, mind gyakorlati
szempontokból ma már még további igényeket emelhetünk.
— Gyakorlati szempontból azért nem érezzük kielégítőnek az
ilyen, bár elvi teljességre törekvő és rendszerező inventározást,
mert ahhoz, hogy e rendkívül sok külön-külön jegyet magába
záró osztályozás alapján egy egyénről gyakorlatilag kielégítő
személyiségképet adjunk, az egyénnek iyen sok vonással való
jellemzése szükséges. Táblázatunk alapján az egyénről csupán
pár szóval nem adható oly meghatározás, amely őt nagy keretek
ben mégis kielégítő gazdagságban és sajátos egyéni mivoltában meg
ragadja. Természetesen nem lehetséges így az egyéneknek azonual egy-egy legátfogóbb ////««-osztályba való különítése sem. —
Teoretikus szempontból: még ha úgy is vélnék, hogy az ily lel
jességre törekvő és az egyes elkülöníthető személyiségvonások
számára egyértelmű helyet kijelölő világos rendszerezések volta
képpen a legtöbb, amit ma a személyiségkutatás terén joggal
elvárhatunk, mégis a személyiségkutatási feladatok összesége szem
pontjából ez a rendszerezés is igazában csak egy lépésnek, elő
feltételnek és elöfoknak tekinthető. Fennmaradnak t. i. utána is
a következő követelmények: 1. az így elkülönített és osztályo
zott jegyeknek egymásközötli viszonylataikban való tüzetesebb ki
vizsgálása (amely feladat csak némely lelki funkció-körben
balad kielégítően előre1), de fönnmarad vele szemben az a még
távolibb és végsőbb követelmény is, hogy a személyiség-jegyek
e leltári sokaságát (amelyet ugyan már bizonyos rendben cso
portosítottunk) kíséreljük meg végsőbb (lehetőeu kevés számú
legvégső) jegyekre redukálhatni, hogy így a személyiségnek
tapasztalatilag is elénk bizonyosodó nagy személyi egységét az
alkotó jegyek rengeteg sokasága mellett is valamivel közelebb
ről ragadhassuk meg. Fgy tetszik nekünk: a személyiségkuta
tás terén a különböző szemléleteknek sokféle, említett dolgoza
tainkban is többször kidomborított hiányosságai bármennyire is
merésznek tüntethetik fel ennek a feladatnak tudományos komoly
ságéi megkísérelhetését12, mégis mai ismereteink már reményt
A továbbvizsgálódás
szükségessége.

1 A személyiségvonások egymásközti szerveződéseinek (az egész
személyiség-vizsgálati problémakör 3 pontjaként említett — 1. 23. 1. —)
ïenti problémájával e dolgozatunk nem foglalkozik részletezőbben. E
probléma teljesebb kidolgozása különben is szinte egy teljes lélektani
rendszer üjravázolását követelné meg.
2 Hiszen még 1. a sze m é ly is é g egészének és a te m p e r a m e n tu m 
n a k vagy a k a r a k te r n e k (sőt az érzelmiségnek és akarati életnek vagy
áz ösztön-életnek, mint bizonyos szempontokból valamely joggal elkü
löníthető egységeknek) e g y m á s k ö z ti viszonylatainak megértése terén is
az irodalomban a legnagyobb zavart találjuk, arról nem is szólva, hogy
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ébreszthetnek bennünk arra, hogy valamelyes eredménnyel
legyen megkísérelhető a személyiségjegyeknek ily végsőbb,
feltehetően kevés számó jegyre való redukciója és pedig —
amint bevezetésünkben adott probléma-kijelölésünk is már fel
tüntette, — egyúttal olyan redukciója, amely biopszichés és szomatops ziehés szempontokból is kielégíthessen vagy legalábbis durvább
fogyatékosságot ne tüntessen fel.
4.
Hogy a személyiségkutatásnakV iselkedés-jegyek és
ezt az új feladatát megoldhassuk, előbb
m otivációjuk.
egy közvetítő lépést kellett megtennünk.
Vollaképen egy lényegében empirikus feladat elvégezésének kény
szere tette számunkra szükségessé, hogy személyiségvizsgála
tainknak ez újabb, mintegy második fázisába léphessünk: peda
gógiai szempontoktól vezetett jellemvizsgálati megfontolások
készleltek ugyanis arra, hogy az egyéni „viselkedés“ kívülre (a
megfigyelő elé) jelentkező jellegzetességeinek mögéje tekintsünk
és hogy pl. az iskolai tanulók viselkedés-jellegzetességei mögött
mélyebb jellembeli dispoziciókal vagy egyéb személyi motívumokat
kutassunk fel. A külső viselkedésnek és a viselkedés mélyebb
benső motívumainak egymáshoz való viszonyulásai, a gyakor
lati jellemmegítélés problémájaként, igen régi idők óta foglal
koztatták az embervizsgálókat. Igazán tudományos problémaként
mégis valójában csak legeslegújabban — először talán Baumqarten Franciskánál (1933.)*1 — vizsgálatatik: e szerző vonatkozó
munkája gazdagon és mélyből elemzett példákat ad arra, hogy
bizonyos „jellemvonások“, mint pl. bátorság, hazugság, stb. vagy
a jócselekedetek véghezvitele általában, stb. milyen sokfele,
egymástól élesen különböző mélyebb pszichikus okokból, motí
vumokból, pl. a legkülönfélébb eredetű hajlandóságokból, kü
lönféle érzelmekből, hozzászokottságbói, számító érdekből, stb.,
stb. fakadhatnak föl. Hasznosítva Baumgartennek kezdeménye
zését, magunk a már említett jellemnevelési elaborátumban
szintén adtunk mintegy 30 példát bizonyos „viselkedés-jegyed
nek „elemző értékelésére.“ Elemzéseinkben törekedtünk a mé
lyebben fekvő motívumoknak a Baumgartennél találtnál még tel
jesebb feltüntetésére, törekedtünk továbbá arra is, hogy élesebb
elkülönítésekben vessünk számot a mintegy konstilúeiósan-örökle
tesen meghatározott mélyebb motívum-rétegekkel és a szerzett
motívumok, a másodlagos jellemfeilödések jellegzetességeivel (márcsak azért is, mert a konstituciós motiváló alap és a másodla
gosan, „szerzetten“ kifejlő motiváló alap különbségével való
2. a lelki és a pl. etikai jellem, a tisztán pszichés és az etikai szemé
lyiség kapcsolatai is a legkevésbbé gyakran tisztázottak és hogy 3. az
egyes szemléletek ga/.dagok igen durva hiányokban a teljesség tekinte
tében, vagy durva egyoldalúságokban vagy igen gyakori szemponteyybezavarásokbun, sőt mély benső ellenmondásokban és hasonló egyéb
fogyatkozásokban.
1 L. : 27. 1., 2. jegyzet.
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számotvetésnek eminensen fontos pedagógiai értéke van.)1 Mint
hogy már csak a „viselkedésnek“ mélyén is nem csupán speciá
lisan „jellem“-vonásokat találunk (mint determináló és motiváló
jegyeket), hanem a lelki személyiségnek egyéb jegyeit is — így
pl. igen sokszor sajátosan értelmieket, vagy speciális érzelmieket,
továbbá temperamentum-jegyeket és í. t., a csak a „viselkedésinek
is mögéje tekinteni kívánó szemlélődés elé oly általános személyiségszerkezetijellegzetességek lepleződnek, amelyek elsőrendű fontosság
gal bírhatnak a lehető személyiségvonások végsőbb gyökereinek
felismerhetése tekintetében is. Természetesen magát a vizsgálati
kört is ki kell szélesítenünk : felismerve, hogy nemcsupán viselke
dés és viselkedés-alapok kettősségével kell számot vetnünk, de
egyfelől bármifajta (pl. értelmi) „teljesítmények“- nek és általában pszi
chés „eredményekének és azok mélyebb motívumainak kettősségé
vel, másfelől pedig a különböző jellem- és személyiségvonások egymásközötti sokféle feltételezés! viszonylataival is, az összetevők
ben, motívumokban való továbbelemzések lehetőségének köre
kiterjeszthető minden pszichés-alapú teljesítményre, sőt ezeken
minden elkülöníthető pszichés személyi jegyre magára is, mígcsak az
egyáltalában lehetséges végső pszichés személyi tényezőkig nem
jutunk el. A teljesítmény-alapok továbbelemzésének ily kiszéle
sítése a magunk személyiségvizsgálatainak utolsó, harmadik fázi
sához vezet el — mielőtt azonban a végső személyi jegyek e pro
blémáját tárgyalnók, célszerűnek látjuk nehány példát adni a vi
selkedésjegyek fentebb említett elemző értékelésére, az említett
Elaborátumban közölt példáink alapján.
o. a) A közöny lehet '1. általános vagy
lehet inkább speciális irányú. Ha speciá
lis: fennállhat inkább önmagunk érdekeivel szemben vagy inkább
mások érdekeivel szemben vagy pedig egyéb dologféleségekkel (meg
határozott tárgykörök, értelmi problémák, morális kérdések stb.)
szemben. Mindez esetekben 2. lehet a) (abnormis) eredeti közöny;
kifejlődhet azonban b) másodlagosan, reaktive (pl. csalódásokra
beálló visszahatásként); fakadhat c) alkalmi önlegyőzésböl; d) a
fölény-mutatás vágyából (tehát végsőbb fokon esetleg a hiú beál
lítódásból : csak mutatni akarja az egyén, hogy „nem érdekli“
ö dolog); oka lehet a közönynek e) a valóságos objektiv érdek
telenség; esetleg csak f) a saját fölény tetszelgő, passziv (nem a
kívülre mutatást célzó) érzésének keresése, stb.
b) A „kritika“ eredhet: a) a rosszal való (passziv) elégedetleníó/ből ; b) a jobbra, tökéletesebbre való aktivabb törekvésből;
c) a többre való saját képességnek, jobb tudásnak, a jobb megP éldák.

1 Hiszen a módszeres pedagógiai hatás éppen az a hatás, amely
a konstitúciós adottságok alapján és az egyénben rejlő tejlődés lehetősé
geknek megfelelően kívánja minél magasabbrendű fejlettségi fokra épí
teni fel a szerzett jellem és általában a kialakított személyiségnek épü
letét.
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oldásnak tudatából vagy „érzéséiből ; de előállhat csupán d) a sa
ját gyöngeség, fogyatkozás leplezésére is maga és mások előtt ; vagy
eredhet e) a saját érték láltatásának vágyából ; lehet /■') védekező
reakc ió a fenyegető ellenféllel szemben (akit így „megelőzünk“
vagy „diszkreditálunk“), fakadhat g) a támadás, rombolás, ártás,
megsemmisítés morálisan alacsonyrendű vágyából, stb.
c) Az engedelmesség fakadhat: a) természetes hajlamból (amely
kapcsolódik a parancs-adó személybe vetett bizalomhoz, hithez);
fakadhat inkább b) szerétéiből, tekintetből stb. ; vagy c) hálából
vagy inkább d) kötelességérzésbői, önuralomból, önlegyőző aka
rati elhatározásból (amikor pl. az engedelmeskedő maga tuda
tosan helytelennek ítéli az engedelmesség követelményétől elő
írt eljárást); felfakadhat e) a könnyen befolyásolhatóságból (ami
maga többféle végsőbb motívumra vezethető vissza) ; /•) közöny
hói („megtehetem, hiszen mindegy“); g) benső gyöngeségből,
kényelemből, ellenállásra való képtelenségből; vagy h) reászokoltsághól (nevelés); de eredhet i) a nem engedelmeskedés követ
kezményeitől való félelemből is; vagy inkább csak a saját gon
dolat, erő, tudás (igaz vagy képzett) elégtelenségének érzéséből ;
engedelmeskedhetünk k) a benső hatalomvágy, parancsolás vágy
leplezése céljából is ; vagy éppen /) a mások megtévesztése céljá
ból ; de felfakadhat az engedelmesség esetleg ni) éppen rosszin
dulatból is (ha pl. engedelmeskedésünkből más valakire kár
származhatik) és í. t.
d) a bátorság fakadhat a) spontán „virlusu- ból (tempera
mentumvonás) vagy inkább b) általános optimista bizakodásból;
vagy c) a nagy önerőérzésből ; máskor d) a morális kötelesség-érzés
ből ; vagy e) más személyek (vagy az ügy) iránt való nagy
szeretetből, lelkesedésből ; de felfakadhal f) az önletszelgés vágyá
ból ; vagy g) komolyabb benső elégtétel vagy jóvátétel céljából
(pl. elkövetett saját „gyávaság“ kompeiizálásaként);eredhetinkább
h) az elismertetés, a dicsőség vágyából: de éppen így eredhet i)
számító (pl. anyagi) érdekből ; másfelől azonban forrása lehet a
bátor tettnek^') egy értelmi fogyatkozás is: pl. a veszély nem
látása', vagy k) egy érzelmi sajátszerűség : pl. a félelemérzés fogya
tékossága vagy hiánya; előállhat a bátor tett is/) a reászokotlság,
nevelés következményeként; de felfakadhat m) a kelségbeesettségből („a kétségbeesés vakmerősége“); vagy n) a benső gyávaság
leplezésére; előállhat o) a gyávaság következményeitől való féle
lemből ; vagy eredhet p) gyűlöletből vagy a másnak (pl. az
ellenfélnek) ártanivágyásból stb. — Még az oly, talán szomati
kusán egyértelmű meghatározottságúnak tetsző jegy is, mint
pl. a hallgatagság, többféle mélyebb forrásból fakadhat fel, így
e) a hallgatagság eredhet a) a szociális közlési vágynak (ter
mészetes vagy szerzett) hiányából; vagy inkább b) morális önle
győzésből; talán csak c) óvatosságból, félelemből (nehogy vala
mit eláruljunk); d) hideg számításból; de oka lehet a hallga
tásnak e) passzivitás, gyöngeség, kényelem ; vagy csupán f) közöny;
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oka lehet q) aktuális depresszió; vagy más esetekben h) feszélyezettség, szégyenlősség stb.

6.
E „visel kedés“-e
a fenti példák is mutathatják — általá
ban még nem vezetnek el közvetlenül
a legvéqsőbb személyiségjegyekhez. De
ha mégis jól megfigyeljük az ilyesféle elemzésekben elénk lepleződő összes motívumokat, azonnal észrevehetjük, hogy ezek
által az elemzések által meglehetősen közel juthatunk a sze
mélyi pszichés alkat egyéni sajátszerűségeihez (a motívumok
ként felkutatott jegyeknek száma részben éppen azért is jóval
kisebb az általában egymástól elkülöníthető pszichés személyi
jegyek számánál, mert ezek az elemzés-eredmények viszonylag
mélyre hatolnak a lelki meghatározottság alapvetőbb irányító
jegyei felé.) Mégis ezeken a jegyeken is tovább kell jutnia az
elemzésnek és pedig azért, meri a „motívumok“ rétegének
nyomozása, lényégé szerint, megáll maguknál a, motívumoknál, mint
közvetlenül meghatározó és irányító egyéni tényezőknél, és nem
keresi szükségképen maguknak a cselekvéseket és teljesítmé
nyeket meghatározó és irányító motívumoknak is mélyebb
eredetét. Az a módszer, amellyel a személyi jegyeknek e moti
vációs rétegénél való továbbhaladást megkíséreltük, mégis nem
a viselkedésjegyek mélyén talált motívumokból — és természe
tesen nem is az elkülöníthető személyiség-jegyek leltári jegyzé
kéből vagy akár osztályaiból — indult ki. Az a módszer, ame
lyet legelsősorban hasznosítottunk — nyíltan megvalljuk, mert
végső fokon e módszert semmi tudományos értelmezéskísérlet
nem nélkülözheti (és különösen nem nélkülözheti semmi hipo
tézis-, vagy alap-keresés) —, az intuíciónak egy neme (nem értve
azonban „intuíción“ — ezúttal se1 — valami különösképen cso
dálatos és még kevésbbé a „föltétien“, abszolút igazságot megra
gadó titokzatos képességet, de csupán a minden értelmi belátás
nak — a helyes következtető lépéseknek is és minden hipotétikus feltételezésnek is — előtte járó végsőbb értelmi „meg
világosodást“, ráeszmélést, kapcsoláslehetőség-felötlést ; ez az
intuíciós kapcsolás pedig természetesen éppen ügy bizonyulhat
az értelmi kritika következő feldolgozó munkája előtt helyes
nek, mint helytelennek). Habár a felszíni jegyek és viszony
lataik egyenkénti továbbredukálásának, végsőbb feltételezettségekre való visszavezetésének módszerét is sokszor alkalmaztuk,
mégis a mondott problémához igazában nem a felszínről, felülről
és kívülről kíséreltük meg jobban hozzáférni, hanem e problé
mát azonnal mintegy centrális gyökerében kíséreltük meg megA legvégső je g y ek re
való redukció sz ü k 
sége.

1 V. ö. a 34. 1., 2. jegyzetben említett tanulmányt (1930.), de már
I m m a n e n s és tr a n s z c e n d e n s id e á liz m u s c. dolgozatunkat is (Athenaeum,

1928. 5 -6 . f.).

A s z e m é ly is é g vé g ső b io p s z ic h é s je g y e i

43

ragadhatni; a felötlő belátásokat azonban, természetesen, azonnal
a kritikai ellenőrzés próbáinak tettük ki, mind a biztos tapasztala
tokkal való megegyezés vagy megegyeztethetés tekintetében,
mind a belőlük folyó gondolati következményeknek valóságos
igazolódását is ellenőrizve, és figyelve természetesen a helye
seknek elismert legvégső értelmi elvekkel és egyéb determiná
ciókkal való megegyeztetésre is.
Kérdésünk tehát pontosabban ez volt: mely végső jegyféleségekre vezethetjük vissza, már mai ismereteink alapján, az
egyén összes pszichés jellegzetességeit és pedig olyanokra, ame
lyeknek egymásközti kombinációiból a lehető emberi egyéni
személyi jellegzetességek és azok egyéni egybeszerveződöttségei
többé-kevésbé kielégítően levezethetők és amelyek végül egyúttal kielégíthetik a pszichés jegyek biopszichés és szomatopszichés
fundáltsága tekintetében táplálható igényeinket, vagy úgy hogy
a felfedett végsők már egyúttal közvetlenül egy-egy (pl. szoma
tikusán is) végső életes egyéni determináltságot fejeznek ki —
pszichés oldaláról tekintve —, vagy legalább úgy, hogy a pszi
chés szempontból megállapítható e végsők általában szomatikus
meghatározottságokhoz, pl. azok egymásközti viszonyulásaikhoz
legyenek kapcsolhatók. (Hiszen a pszichés megnyilatkozás életes
megnyilatkozás és viszont az életes, a tudományos megismerés
nek hozzáférhető minden formájában — és a legközönségesebb
tapasztalat szerint az emberben is —, mindig valami testihez, szó
máshoz van kötve.)
7. Feleletünket könnyű áttekintést
A végső jegyek.
engedő táblázatos ábrázolásban adjuk
meg, abban a hitben, hogy ha csak első kísérletet adunk is,
közlésével talán tehetünk szolgálatot a személyiségkutatási pro
blémák továbbfejlesztésének. A végsőkként feltárt jegyeket a
kővetkező 5 főosztályban csoportosítjuk: 1 . a pszichés aktivitás
általános jegyei, 2. a szubjektív beállítódás általános formai jegyei,
3. a pszichés alkalmazkodás jegyei, mint általános jegyek ; A. speciá
lis egyéni képességek és hajlamok, 3. egyéni fejlődés-jellegzetessé
gek, mint speciális tényezők.
,
E csoportosítás alapján a feltárt végső jegyeket a követ
kezőképen osztályozzuk:
II. TÁBLÁZAT.
A le lk i szem élyiség végső biopszich és iegyeí :

1. A pszichés aktivitás általános jegyei :
(dinamika,
motorizmus)

a) energia,
tempó,
ritmus,
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t b) fogékonyság (érzékenység, külső-é«/so behatá(ingereltetés J
sok által való ingerelhetőség),
jegyei)
! emléknyom,
'
tereagálódás (kiegyenlítődés),
(mennyiségi j
és szerkezeti !
jegyek)

c) gazdagság,
bonyolultság,
egyensúly,
koncentráció.

2. A szubjektív beállítódás általános (formai) jegyei :
én-teljesség (pl. a személyiség globális odaadása),
(szubjektív) mélység („eszmélet-organizálódás“
mélysége),
szabályozottság,
hangulat.
3. A pszichés alkalmazkodás jegyei :
alk.-képesség ált. értéke,
domináló cél-pólus (ego- vagy heterocentrizmus),
domináló érdeklődés-irány (befelé vagy a nem
én körei felé).
■4. Speciális jegyek, képességek és hajlamok :
a) érzékelési, értelmi, érzelmi, motorikus, akarati, stb..
jegyek, mint
b) a megszerzés, megtartás, feldolgozás, lereagálás
speciális jegyei.
5. Fejlődés-jelleg :
fejlődésemmé,
fejlettségi fok,
egyenletesség,
rendellenességek, stb.
A fenti táblázat adatainak megfelelően az egyes szemé
lyekkel szemben feltehető végső kérdések a következők :
I. a) nagy vagy kis energiájú,
gyors-lassú,
egyenletes-egyenetlen,
b) fogékony-tompa,
jó-rossz általános emlékezőtehetségű,1
1 Nem a jó emlékezés és a feledékenység (vagy csak: feledés)
ellentéte ez: a feledékenység többféle forrásból eredhető származott jegy.
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teljésen lereagáló-perszeveráló (kapcsolat a „prim er“
vagy „szekunder“ jelleg dominánciájával),
c) gazdag-szegény lelkiség,
bonyolult-egyszerű lelki szerkezet,
egyensúlyozott-egyensúlyozatlan (az egyensúlyozottság lehet természetes-elsődleges : vagy értelmi
akarati másodlagos),
koncentrál t-széteső.
II. magaátadó-hűvös (részleges érdeklődéskapcsolás),
elmélyülő-felszínes („eszméletszervezés“1 mélysége),
gátolatlan-fegyelmezett,
lehangolt-felhangolt (kapocs pesszimista-optimista haj
iammal).
III. aikalmazkodó-alkalmazkodásra képtelen,
egocentrikus-heterocentrikus,
befelé forduló (autista)-kifelé forduló (további kérdés:
a nem-én mely köre vagy körei felé).
IV. érzéklés, emlékezet, figyelem, asszociálódás, fantázia,
értelmiség elsődleges érzékei, hajlamai, spec, képes
ségei ; pszichomotorizmus, ösztön-affektus-élet érzület,
elhatározóképesség végső spec, jegyei, érték-tartások,
stb., stb. jegyeire vonatkozó kérdések.
V. fejlődésjellegzetességekre vonatkozó spec, jegyek kér
dései.
Megjegyzések :
a)
A végső jegyeknek táblázatunkban elkülönített első
három csoportja — az általános jegyek csoportjai — a lelki élet
fizikális-biokémiás-morfológiás determinánsaitól haladnak a személyi
jellegzetességeknek sajátosabban pszichés jellegű determinánsai
felé. Az /. csoport fizikális-biokémiás-morfológiás előfeltételekre utal,
mint a pszichés aktivitás szomatopszichés jellegzetességeire. (A
szomatikus megalapozottság problematikája.)
A II. csoport az egyénnek (önmagával és a reális és gon
dolati nem-én bármi körével, a maga céljaival (értékeivel és
feladataival) szemben való benső szubjektív lelki beállítódását
meghatározó végső biopszichés determinánsokat jelöli. (Az „énu pro
blematikája.)
A III. csoport az egyén életes alkalmazkodás-kénysze
rétől aktualizált pszichés jellegzetességeinek egymásközti domináncia-viszonyait határozza meg (az „Én—Nem-énu problematikája.)
1 V. ö. „Az eszmélések organizálódása“, „Bevezető a lélektanba“,
tübingeni kongresszusi előadás : 1. : 27. 1., 1. jegyzet.
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A IV. és V csoport speciális jegyek csoportjaiból áll : a sa
játos érzékek, képességek, stb. végső determinánsaiból és az
egyéni fejlődési jellegzetességekből.
b)
Az /. csoportba tartozó — viszonylat/ általában állandó, az
egyéni élet folyamán alig változó — jegyeknek bioszomatikus
megalapozottsága — úgy véljük — nem kétséges, a felsorolt jegyek
ezenfelül csak bioszomalibus szempontból is általában jól diffe
renciálódó, sőt e szempontból is általában véysöbül tekinthető
jegyek. Némelyikük mégis további elemzésnek is hozzáférhető
és mindenikük sokféle egyéb tényezőtől is befolyásoltatik, fino
mabb minőleges különbözőségeikkel való leszámoláshoz pedig
a IV. csoportban feltüntetett speciális jegyekkel való számotvetésre is szükség van. Néhány példa e meghatározottságokra: Már
az energia is, bár feltehető egy egyénenként változó általánosan
jellemző életes tömege, sokféle változatossággal oszlik meg az
egyéni aktivitás különböző területei között, úgy hogy vannak mint
egy predilekciós területei, amelyek irányában könnyebben tud
áttörni, amelyek irányában „kanalizálódili“, stb. Bizonyára első
sorban a (bio-) pszichés energia speciális elosztódásviszonyaitól
függ pl. a spontaneitás jellege (kapcsolatosan a benső impulzusok
speciális dinamikus értékeivel); az energetikai tényezők a leg
lényegesebbek a fáradékonyságban, munkabírásban is; általá
nos és speciális energetikai és speciális morfológiás-szerkezeti
végső határozmányok szabják meg elsősorban a tehetetlenség
jellegzetességét, az erőkifejtésekre következő reakciók jel
legét és az erővisszaszerzés jellegét, stb. Az érzékenység is, csak
úgy mint pl. az emlékezés is, az egyéni receptivitás- és akti
vitáskörök némelyében erősebb, másikában gyengébb: mind
e kanalizálódások elsősorban a IV. csoportban feltüntetett spe
ciális jellegzetességektől, de ezentúl külső körülményektől is,
a „szituációdtól, „champ“-tól,1 stb. is meghatároztatnak és a
konstellációs helyzettől, a megtett pszichés tapasztalatoktól is
függnek. Ugyanígy fontosak a IV. csoport speciális jegyei, pl.
a mozgás lágyságának, kerekségének vagy szegletességének, a
ritmus szaggatottságainak, egyenetlenségeinek, stb., az emlékezet
hűségének, különböző területein való speciális értékeinek
1 L. különösen : F. G iese : La théorie du „champ“ en psychologie
ÍJourn. de Psych., 1934., XXXI. Année, Nos 3—4). Giese e problémát
egyetemesebb teoretikus és praktikus értékűnek bizonyította — kár,
hogy a hangsúlyt ő is többnyire a k ü lső , egyénen kívüli szituációs
adottságok nagy determináló hatására helyezi. Az a d o t t objektiv hely
zetek kétségtelenül hatalmas fontosságúak s mellette sokszor valóban
eltörpülnek a benső, szubjektív, egyéni tényezők, illetve egyéni d iffe
r e n c iá k . Mégis a gyakorlati emberismeret (de éppen így a teoretikus
„ s z e m é ly is é g “-tan) szempontjából éppen ezeket az egyénenként diííeráló
szubjektív determinánsokat kell elsősorban tisztáznunk (természetesen
nem feledkezve meg a külső és belső determinánsok k ö lc s ö n ö s hatásviszonyairól se), amelyek u g y a n a b b a n a szituációban is egyénenként
(valamennyire) m á s - m á s akciót és reakciót determinálnak.

A s z e m é ly is é g vé g ső b io p s z ic h é s je g y e i

47

stb. értelmezésére. A koncentráltság függ az energia mennyisé
gétől, de függ pl. a „pályák“ egymásközti könnyebben vagy
nehezebben rnegjárhatóságától, vagy a pszichés életre fon
tos szervek és biológiai funkciók egymásközötti harmónia- és
megfelelési viszonyaitól is, stb. A pszichés aktivitás „eredmé
nyei“, a psziché egészébe beleszerveződött „eszméletek“ vagy
azt mintegy átjáró izgalmak sokféleképen befolyásolják az álta
lános jegyek aktuális érvényesülését, pl. különösen érzelmi ha
tásra erősödik a fogékonyság és az „érzékenység“, az érdeklő
dés „elvonása“ valamely térről velejár a tompulással és í. t. —
Szólnunk kell pár szót a fogékonyság, emléknyom, lereagálás
jelleg viszonyáról : a fogékonyság eredeti (sejtbeli, vezető pálya
beli, központbeli, stb.) labilitás kifejeződése, de nyilvánvaló, hogy
e labilitás foka maga (vagy egymaga) még nem határozza meg
a behatás (ingereltetés) kellette emléknyomot. Ez az emléknyom
viszont még nem határozza meg egymaga a lereagálás jellegze
tességeit. Erős emléknyom hátramaradása esetén is hamar
helyreállhat az inger után a szervezeti kiegyensúlyozottság — a
lereagálódás (vagy ezzel szemben a le nem reagálódottságból
eredő „perszeverálódás“) éppen ennek a kiegyenlítődésnek, a be
hatás keltette „megrendülés“ után helyreállott egyensúlyi hely
zetnek fő meghatározó tényezője — és, másfelől, éppen így a
gyönge emléknyomot hagyó behatás után is tartós perszeverá
lódás maradhat fenn: az egyensúlyi helyzet nem állott vissza.
A lereagálódás sikere tehát elkülönítendő az emléknyom erejé
től, nagyságától, az emlék hűségétől, teljességétől, tartósságától,
stb. és a legkülönfélébb szomatopszichés tényezők egymásközti
viszonyaitól is függ. A iereagáltság azt jelenti, hogy egy behatás
megszűnt aktuális, illetve állandóan az aktuálizálódásra törő, az
aktuálizálódáshoz közel maradó ingerforrássá válni — éppen
azért, mert az általa kiváltott szomatopszichés hullámzások
elültek. Amint jól ismeretes, főleg érzelmi tényezők tapaszthat
ják meg nagy erővel a behatások-keltette (rendszerint sajátos
átalakulásokon áthaladó) izgalmakat (v. ö. a „komplexus“-képződés, a pszichés „elfojtás“, irradiáció, „eltolódás“, leplező és
„fedő“ képződmények, helyettesítések stb. problémáit) ; e ténye
zővel kapcsolatosan különösen szépen követhetjük a legkülön
félébb végső tényezőknek a pszichés élet valóságában való oly
gazdag egybeszövődését.
c) A II. csoport jegyei változóak. E változásokat többnyire
a fokozatos, lassú benső fejlődés és alakulás jellemzi, (az utol
sóul említett — hangulati — jellegzetesség azonban periodikus
és hirtelen bekövetkező változásoknak is alávetett, bár a han
gulati életben is megállapíthatók általános egyéni fejlődésmene
tek. A hangulati jelleg —- mint „temperamentum“-jegy (I. 23.
I.) — beosztható volna az 1. csoportba is: azért osztottuk be
mégis a II. csoportba, mert a hangulati jegy nagy jelentőségű
az egyén szubjektív életbeállítódására (gondoljunk csak pl. az
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emelkedett és a depressziós hangulatú egyéneknek annyira másmás reakcióira, gondolataira. ítéleteire, maga-érzésére és érté
kelésére, akarati elhatározóképességére stb.). Ez az alakulás is
igen nagy mértékben függhet a pszichés befolyásoltatás és egy
szerűen a tapasztalás mineműségétől : különösen a magaátadás,
elmélyülés, fegyelmezettség, sőt a derűs vagy depressziós beál
lítódás is befolyásolható (az utóbbi tényezők ezenkívül külö
nösen erősen függnek szomatikus tényezőktől is — sokszor
tisztán szómás determináltságú a hangulat). Előre nem várt meg
lepő és hirtelen átalakulásokkal mégis e csoport jegyeiben is
találkozunk. — Pszichés rvégsőu jellegzetességét, úgy hisszük, e
csoport jegyeinek sem vonhatjuk kétségbe, kinek-kinek végső
jellegzetességét jelenti az, hogy általában inkább hajlamos-e
átadni magát a problémáknak (vagy más személyeknek) — e
kérdés ismét a speciális determinállsági tényezőktől függ1 — vagy
pedig nem, hogy a problémák elmélyítésére általában hajlamos-e
vagy pedig nem,12 hogy van-e spontán hajlandóság és készség
benne az önfegyelmezésre vagy pedig csak a kényszer vagy a
reászokottság vált ki benne bizonyos fokú külső fegyelmezett
séget (vagy esetleg még erre is képtelen). E jegyeket, mint
végső hajlandóságokat, nem szabad azonban azonosítani az egyéni
viselkedésnek esetleg kijegecesedett külső formáivá1, hiszen ezek a
külső formai megnyilatkozás-jellegzetességek lehet, hogy csak
„szerzett“ külső mázzal fedik az egyén igazibb, végsőbb, mélyebb
mineműségét (kívülre mutatott odaadás vagy „elmélyüÍjszichés
és“, néha a benső gátolatlanság ellepiezése is).
d)
A III. csoport jegyeit közvetlenül egy-egy szomatikus vég
sőié nem vezethetjük kielégítően vissza, bár szomatikus alap
jaik mégis igen nyilvánvalóak. Egy-egy végső szomatopszichés
meghatározójegy azonban néha már egymaga is eleve hajlamosítja
a biopszichés szervezetet arra, hogy benne éppen ez vagy az az
alkalmazkodásminőség váljék jellegzetessé. így pl. az energe
tikai kevesebb értékűség, mint szomatikus végső, hajlamosít
arra, hogy az egyén a természetes kívülre fordulás helyett
visszafelé, önmaga felé, befelé forduljon és az egyéni érdeklődés
maga az egyén felé irányozódjék (autizmus) ; bizonyos értelmi
és egyéb (az érzelmi életre is fontos) centrumok stb. fejlettsé
gének kisebb foka eleve hajlamosíthat a primitivebb egocentrikus
rokon való megmaradásra. Az e csoportba tartozó jellegzetes
ségek, mint általában több szomatikus tényező összejátszásának
mintegy „pszichésen végső“ eredményei, éppeu talán e nem
1 Függ pl. a lejlettebb é r te le m vagy fejlettebb érze le m tényétől,
az é r d e k lö d é s ir á n y o k speciális jellegzetességeitől, (amelyek magok is
megint főleg értelmi, de részben érzelmi végső speciális minőségi jelleg
zetességektől határoztatnak meg,stb., stb.).
2 Az egyénnek ezen az á lta l á n o s jellegzetességén nem változtat
az a tény, hogy ez a jellegzetesség problémánként és esetenként más
más értékűen aktualizálódik.
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egyszerű szomatikus meghatározottságuknál fogva, igen változé
konyak — szemben az I. csoportba tartozó jegyek viszonylagos
állandóságával. Sokszor egészen meglepő változásaikat azonban
e szomatikus tényezőkön kívül egyébfajta pszichés tényezők is
befolyásolják. Ily változások példáit tüntetheti fel az egyéni
érdeklődésnek hirtelen átcsapócfása (pl. pszichés élmények — így
csalódottság, stb. — hatására, vagy pusztán szomatikus megha
tározottságú átalakulás rendjén) az eddigi kifelé érdeklődésből
az önmaga felé fordulásba (autizmusba menekvés); az eddigi
egocentrikus életheállítódás is átalakulhat (vagy lassú fejlődés,
esetleg éppen pszichés befolyásoltatás, milieu- és nevelési hatás,
stb. rendjén, vagy mintegy valami hirtelen „inegvilágosodás“-ra
beálló átcsapódással) altruisztikussá és í- t. — és e most említett
átalakulásokkal éppen ellentétes irányú alakulások is előállhat
nak : egyszerre vagy — mondjuk pl. a szénium hatásaként —
egységes irányú vá!tozás-(fejlődés-)menetben egoistává válik az
eddig altruista egyén és néha meglepetésszerűen válik az ed
digi autista és a külvilággal szemben közönyös egyén egyszerre
a világ felé fordulóvá. A nevelői (pedagógiai) befolyásoltatások
nagy pszichés jelentősége éppen ezen a ponton lehet talán a
legfeltűnőbb ; ezek az átalakulások igen érdekes pszichés fejlődésmeneteket lepleznek elénk : az eredeti tendenciákra épített má
sodlagos tendenciák kialakulását, a természetes teljességre, „töké
letesre“, értékesre, értékek felé törekvéseknek és a természetes
értékelések- és érdeklődéseknek tovább fejlődését stb. (Az egyéni
értékelések világa eredetileg természetes-primitiven egocentrikus :
a fejlődés rendjén tágul a mindig önmagunk körül szövődő érték
kor mind tágabbá és lassanként mintegy bizonyos centrum-álto
lódásokhoz is elvezetővé, /irtoocentrikusahhá ; az érdeklődésiráng
fejlődésmenete igen gyakran ellenkező irányú, mert a kifelé, a
„világ“ felé irányzottságből indul, hogy később esetleg, meg
törjön és önmagába kényszerüljön: az egészséges fejlődés útja
— amely a magasrendű lelki fejlődések természetes útját is jelzi1 — :
megmaradni a kifelé irányzottságnál, de átváltódni az egocentrizmusból beterocentrizmussá.
8.
Már a fentiekből nagyjelentőségű problémaként dombo
rodik elénk az egyéni életes fejlődés folyamán előálló szoma
tikus és pszichés változások ténye. E jelenségek arra kényszerí
tenek, hogy kielégítőbb leszámolást keressünk az egyéni változá
sok és az örökölt szomatopszichés alkat (konstitúció) egymáshoz
yaló viszonyának kérdésével. Mielőtt azonban e részletezőbb
vizsgálást igénylő kérdés megtárgyalásához fognánk, célszerű lesz
egy két rövid példával utalnunk arra, hogy a fentiekben osz
tályozott végső jegyek összejátszása hogyan határozhat meg oly
egyéb személyiség-vonásokat, amelyek talán első pillanatra maguk
1 L. „Az eszmélések organizálódása“, már előbb: A n e v e lő i c é lk i
tű zé s p r o b lé m á já h o z (Berlin, Voggenreiter, 1926.) ; „Bevezető“.

4

so

B o d a I s tv á n

is végsőknek tetszhetnének. E példákban korántsem törekszünk
teljes elemzésekre — a különféle személyiségjegyeknek (így
különösképen az ú. n. jellemvonásoknak) a legvégső determi
nánsokra való visszavezetése igen jelentős külön feladatkör, amely
nek részletezőbb feldolgozása bizonyára üdvösen hathat vissza
magának a legvégső jegyekre vonatkozó szemléletünknek1 töké
letesedésére. Ezúttal csak a sokféle végső jegyeknek a pszichés
élet valóságában való igen gazdag és bonyolult egybeszerveződésére akarunk néhány vázlatos konkrét utalással szolgálni.
Az egyén „cselekvő“ jellege az ál
talános jegyek közül nemcsak az egyéni
energia nagy fokától határoztatik meg,
de ezenfelül meghatároztatik természetesen a kifelé fordulás jegyé
től is, — hiszen a „cselekvés“ a nem-én megváltoztatását jelenti.
Elősegítheti azonban a cselekvőséget pl. a teljes lereagálásra való
képesség — míg a perszeverálás megbéníthatja—, vagy ax alkal
mazkodóképesség- ; elősegítheti az elevenség, a felhangoltság, továbbá
az egyensúlyozottság, stb. Hogy egy cselekvés magasrendűvé válhas
son, ahhoz sokszor előfeltétel a mélységnek és én-teljességnek hozzákapcsolódása, a lelki gazdagság, a pszichés szabályozottság és í. t.
— A speciális végső jegyek közül elősegíthetik pl. erős vágyak
(mint érzelmi tényezők) vagy a cselekvés szükségességének tudata
(mint értelmi tényező) vagy az elhatározóképesség, az akaraterő,
stb. (A gyakran elősegítő tényezők egyike vagy másika bizo
nyos meghatározott esetekben azonban éppen gátolhatja a cse
lekvőképességet, pl. a nagyfokú érzékenység vagy a bonyolult
ság és í. t.). — A bátorság jegyét, amelyet fentebb más szempon
tokból is megkíséreltünk továbbelemezni, meghatározhatják, mint
végső tényezők, nemcsak az energia, esetleg felhangoltság, gyors
tempó (mint temperamentum“-jegyek). az én-teljesség, esetleg az
érzékenység, stb., de speciális tényezőként pl. egy értelmi hiányos
ság is (így a veszély átlátására való képtelenség), vagy egy12
Szem élyi jegyek
végső d eterm in á n sai.

1 Szabad legyen pi. csak arra utalnunk, hogy a végsőkül tekin
tendő speciális é r z e lm i és é r te lm i jegyek t'elbúvárlása mily bonyolult
és nehéz feladat elé állítja majd a kutatót. Ezekbe az igen bonyolult
viszonylatokba mi magunk különösképen „értelmiségvizsgálataink“ ered
ményéi alapján nyertünk mélyebb betekintést. — V. ö. D ie I n te llig e n z 
p r ü fu n g e n u n d d ie so g e n a n n te n „r e in e n Ver S ta n d e s p r ü fu n g e n “, elő
adás a kopenhágai nemzetközi lélektani kongresszuson, 1932; kivonatosan
megj. : A rch . f. g e s. P sych . 1934, Bd. 92. ; továbbá : A k ö v e tk e z te tő k é p e s 
sé g v iz s g á la ta m i n t „ é r te lm is é g v iz s g á la ti“ p r o b lé m a (Magy. Psych. Szle,
1931. 1—2. sz.J, A z s e n i lé le k ta n á h o z (M. Psych. Társ. Közleményei, 5. sz.
A z é r te lm i n e v e lé s f e la d a ta ir ó l, M. Psych. Szle, 1933. 3—4. sz.), V á r k o n y i
H. : Közlemények a szegedi Ferenc József tudományegyetem pedagógiai
lélektani intézetéből (Acta litt, ac scient. reg. univ. hung. Franc.-Jos.,
Sectio : philos., tom. V. fase. 2.), B e v e z e tő n k is foglalkozik röviden e
problémakörrel.
2 Ez a képesség is talán hozzáférhető további elemzéseknek ; táb
lázatunkban egyelőre végső jegyként tüntettük fel.
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érzelmi sajátszerűség (így a félelemérzet hiánya), vagy érzelmi
kompenzációk — amelyek maguk is mélyebb okokra vezethe
tők vissza, slb. A kitartáshoz előfeltétel lehet valamelyes egyen
súly, egység, egyenletesség, elősegíti az energia, máskor inkább csak
az akadályokkal szemben való tompaság, sőt egyenesen az energiátlansúg slb. — A ravaszsághoz eredetileg előfeltételül szolgálhat az
egocentrikus hajlam bizonyos foka, elősegítheti e vonást a szer
kezeti bonyolultság, speciális értelmi képességek, érzelmi ténye
zők is, stb. — A finomság meghatároztatik az érzékenységtől,
de azontúl speciális tényezőktől, így érzelmi tényezőktől is
(pl. beleérző képesség), értelmiektől (pl. differencia-érzék),
stb. — A komolyság jegyében speciális (értelmi, érzelmi, akarati)
jegyek mellett meghatározó szerepet játszhatik az egyensúly,
én-teljesség és én-mélység, a szabályozottság, a koncentráció
(pl. figyelmi koncentráció), az emléknyom megfelelő ereje, do
az energia is, a gazdagság, az egyenletesség, ezentúl a lereagá
lás-képesség, esetleg az érzékenység, a kívülre fordulás, stb., stb.
A dac mélyén az «/ocentrizmus hajlama, valami egyenetlenség,
esetleg végső hajlam ellenszegülésre, speciális érzelmi beállító
dás (pl. ellenszenv), stb., stb. található; a nagylelkűség mélyén ott
találhatjuk a magaátadásnak, szabályozásnak, egy sajátos kifelé
(mások felé) fordulásnak, esetleg értelmi magasrendűségnek
vagy érzelmi fejlettségnek tényezőit és í. t.
A fentiek talán láttathatnak valamit abból, hogy az egyes
személyi jellegzetességek a végső jegyeknek mily sajátos, sok
féle, bonyolult összjátékának következményeként állhatnak elő
és jegecesedhetnek ki bennünk A helyzet még bonyolultabbá
válik azáltal, hogy belejátszik az aktuális személyi jellegbe a
fejlődésfok és általában a fejlődésjelleg mineműsége, azontúl pe
dig az adott helyzetekben adott személyi reakciók természetesen
függnek a külső körülményektől, a pillanatnyi pszichés összhelyzetlől
és í. t. A mindenkori személyi jellegzetesség, mint egy többféleképen rétegzett és több dimenziója pszichés egység rész-jegyei
tehát a fent (I—Y. csoportban) csoportosított végső jegyeknek
összejátszásától mint végső reakció-alaptól függnek, de függnek,
külső behatásoktól is, mint kiváltó és módosító körülményektől,
valamint az általános pillanatnyi pszichés konstellációtól.
9.
A végső) szomatikus és pszichésA konstitúció p r o b lé 
jellegzetességek változatlan megmaradá
m ája.
sának, illetve átalakulhatásának ténye, már
maga a fejlődés problémája és az a tény, hogy a primitiv-eredeti
pszichés rétegekre különféle értékű, így „magasabbrendű“ pszi
chés rétegek föléje épülnek és az egyénre talán éppen a másod
lagosan „szerzett“ vonások és „reaktiv“ beállítódások válnak
általánosabban aktuális jelentőségűekké, végül mindezeken felül
különösen az előre nem látott gyakori meglepő személyiségmegváltozások tényei reákényszerítenek arra, hogy világos leszá-

52

B o d a I s tv á n

inolást keressünk az (örökölt) alkat, a konstitúció problémájával.
TNyiltan bevalljuk, hogy a konstitüciónak szokásos meghatáro
zásait és a konstitúció-fogalomnak azt a közkeletű használatát,
amely e szóval az egyén minden különbeni fejlődése és átvál
tozásai ellenére valami változatlannak maradóalapot kíván meg
jelölni, a pszichés fejlődések és alakulások egyre pontosabb
megfigyelése alapján nem ítélhetjük (sem praktikusan, sem — és
még sokkal kevésbbé — teoretikusan) kielégítőnek. A konsti
túció fogalmában egy oly bálványt építettünk a természettudo
mányos értelmezések számára, amely bizonyára igen hasznos
szolgálatokat tehetett a fejlődésnek: ha azonban ezt a fogalmat
a tudomány további fejlődése szempontjából is értékes értelmező
alapként kívánjuk fenntartani, bizonyára szükségünk lesz arra,
hogy fogalmát megfosszuk bálványjellegétől és csak az őt jogo
san megillethető értelmet tulajdonítsuk neki. E fogalommal, né
zetünk szerint, a tudománynak új leszámolást kell megejtenie.
Hogyan is alakíttatott ki a konstitúció fogalma? E fogalom
voltaképen úgy alakult ki, hogy feltételeztetett, hogy az egyén
ben kell valami végső változatlan valaminek lennie, ami az
egyén minden megnyilatkozását, éppen mint ily azonosnak ma
radó változhatatlan — és örökölt — végső tényező, mintegy
bensőleg megalapozza és végső fokon meghatározza. Ennek a
feltételezett, alapul elgondolt valaminek — tehát nem egy tapasz
talati tényszerű ségnek, biztos ismeretnek vagy eleve evidens tör
vényszerűségnek, hanem egy feltételezettségnek — éppen ez a név
adatott: konstitúció. Azonnal el kell ismernünk, hogy annak
feltételezése, hogy van egy örököltnek és
önmagával azonosnak maradónI tekinthető
K onstitúció és é le 
te s változások.
alapja és végső meghatározója minden
egyéni életes megnyilatkozásnak, jogo
sult, azonban a konstitúció változatlanságának öntudatosan vagy
akárcsak hallgatólagosan elfogadott jegye, úgy ítéljük, se tisz
tán pszichológiai szempontokból, se általában éppen természettudo
mányos szempontokból nem elégíthet ki.1 A nemváltozó egyéni
konstitüciónak túlságosán merev fogalma ellen szóló tények igen
sokfélék: az örökléstan jól ismeri az oly nem ritkán előforduló
váratlan és indokolhatatlanoknak tetsző változásokat, ame
lyek úgy mutathatják, mintha az egyénnek öröklődés]e\\ege
is megváltozott volna. Bennünket, természetesen közvetlenül
csupán az egyéni pszichés fejlődésnek és változásoknak tényei
1 Hogy „azonosság“ és „változatlanság“ korántsem egyet jelentő
fogalmak, talán nem szorul részletező igazolásra. Elég, ha utalunk s a já t
m u gun kn& k önmagunkkal a zo n o sn a k maradó, de mégis állandóan v á l 
to zó (gyermek—felnőtt—öreg, stb., stb.). jellegére. (Éppen a „változóság“
maga is feltesz valami „azonos“-at, éppen a „változót“ magát, mert
hiszen csa k a z változhat, ami „azonos“ marad ; és ha nem maradna azo
nos az, ami változik, egyáltalában nem lehetne „változás“, de csak
c s u p a ú j és m á s - m á s dologj.
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érdekelnek. Az egyéni pszichés életben pedig sokszor találunk
előre egyáltalában nem látható és nem várható fejleményeket:
egyszer a fejlődésnek váratlanul fellépő meglepő gyors kibon
takozásnak indulását (majd esetleg hirtelen elakadását), máskor
a nagyon lassan haladó fejlődésnek hirtelen meggyorsulását vagy
akár a pszichés „típus“ jellegének előre nem látott átváltozá
sát („domináncia-változás“, pl. a domináló cyklothym- vagy
schizothym-jellegnek az ellenkezőbe átváltódása), különféle fizio
lógiás alapon vagy pszichés behatásra (pl. nőknél a házasságban;
élmények) előálló szomatopszichés változásokat vagy csak egé
szen váratlan és meglepő egyéni reakciókat vagy reakció-soro
kat és í. t. Csak a pszichés jelenségek körében maradva — hiszen
közvetlenül nem érdekelhet bennünket az a kérdés, hogy ily
tényekkel vájjon kielégítően tud-e megbirkózni az örökléstan, ha
megmarad a változhatatlan egyéni konstitúció merev fogalmá
nál —, magunk eddig úgy igyekeztünk
a konstitúció merev értelmezésén eny
K onstitúció, m in t
fejlődésalap
híteni, hogy a konstitúció fogalmába
beleviltük az egyéni fe jlő d é s lehetőségek
csiraszerinti bennerejlését is, azt mondva, hogy a konstitúciónak
csak oly fogalma lehet kielégítő, amelyik magában foglalja az
egyénekben rejlő különböző /r/fócfeslehető.ségeket is.1 Minden
egyén feltehetően más és más örökölt fejlődéslehetőségekkel is
születik : ezeket a fejlődéslehetőségeket azonban előre b iz to s a n
megállapítani (egyelőre vagy talán soha), sajnos, nem vagyunk
képesek. Ma már, lie kell vallanunk, a konstitúciónak ezt a
szelíditett fogalmát is túlságosan merevnek és a konkrét változásjeienségek kielégítőbb értelmezésére elégtelennek ítéljük.
Mert bizonyos, hogy joggal kérdezhető, hogy a vá ra tla n válto
zásokkal jellegzetes esetekben ugyan mi komoly hasznunk van
belőle, ha utólag akként elégítjük ki a tények értelmezésével
szemben fennálló értelmi követelményeket, hogy egyszerűen
feltesszük és kijelentjük, hogy a beállott változás csak azért
volt váratlan, mert az egyén konstitúcióját nem jól ismertük
(és így járva el, voltaképen semmi egyebet sem tettünk, mint
hogy sikerült megmenekednünk a konstitúció-fogalom m e g ta g a 
dásán ak kényszerétől). Kétségtelen, hogy a gyakorlati élet meg
figyelése igen sok esetét mutatja elénk annak a tényszerűség
nek, hogy némelykor oly p szic h é s befolyásoltatás — pl. meg
felelő nevelői behatások vagy a megváltozott milieu —, máskor
egy f iz ik á lis - kemikális stb. befolyás — pl. éghajlati vagy még
inkább étrendi változás vagy egy „hormonális“ kúra stb. — úgy
átalakíthatja (időlegesen, de némelykor úgy tetszik: véglegesen
is) a pszichés személyiségeket (és ezek néha egészen indokolhatatlanoknak tetsző váratlan átváltozásokon mennek át), hogy az
1 így a B evezető ben is (77. 1.). — „Embernevelés és lélektaniban
is (Magy. Psycb. Szle, 1934. 1—2.).
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így megváltozott személyekkel szemben a változatlan konstitúció
fogalmának hangsúlyozása bizony szinte csak jámbor illúziónak
tetszhetik.
De szabad legyen a tények
Fogalm i n eh é zség ek .
tanulsága mellett a fogalmi elemzés ta
nulságait is számításunkba venni. Bizonyos fogalmi nehézség
merül elénk m ár akkor, ha a „fejlődés“ tényét akarom bizonyos
konkrét esetekben a „változás“ általánosabb tényétől elkülöní
teni. Hiszen minden „fejlődés“ maga is „változás“, ezért aki a
fejlődés-meghatározó jelleget is a konstitúció fogalmához kap
csolja, egyúttal tehát, fogalmi szükségességgel, „változás“-meghatározó jelleget kapcsol e fogalomhoz. De jelentősebb tény
az, hogy abban a tekintetben is csak utólag vagyok képes íté
letet mondani, hogy valamely változás egy akármilyen változás
volt-e vagy pedig éppen „fejlődés“- nek ítélhető változás volt.
Ez a kérdés azért bír fogalmi jelentőséggel, mert ha egy vál
tozás nem igazolható éppen fejlődés]eIenségként, akkor az még
a konstitúciónak fent említett szelídített értelmezése alapján se
vezethető le az örökölt konstitúcióból : egy végső fejlődésalap
nem értelmezhet a fejlődés vonalán kívül eső átváltozást. Ám a
felvetődő dilemmában sok esetben nem adható biztos ítélet:
mert hiszen azt a megállapítást, hogy egy változás éppen „fejlődés“-jelenség-e vagy pedig egyéb változás, csak több-keve
sebb valószínűséggel — és utólag — állapíthatom meg (pl. abból,
hogy e változás belevág-e vagy sem valamilyen következetes
gazdagodás vagy kibontakozás vagy elszegényedés, stb. irányába),
ha pedig véletlenül azzal az elméletileg lehetséges jelenséggel
állanék szemben, hogy egy nem-fejlödéses változás éppen a fejlödésiránijban áll elő: egyáltalában nincs biztos közvetlen krité
riumunk arra, hogy megítélhessük, hogy az előállott változásból
mennyi írandó a fejlődés, mennyi pedig egy nem-fejlődéses vál
tozás számlájára. A konstitúció fogalmát tehát már csak ezen
az alapon is ki kellene tágítanunk addig, hogy azt mondjuk:
a konstitúció az egyén életében előfordulható minden változásnak
is végső lehetőség-alapja.1 Felesleges lesz talán külön hangsú1 Valóban sok kutatónál találjuk a konstitúció-íogalomnak oly
alkalmazását, amely megengedi, sőt felteszi a konstitúció változhatását.
[Így pl. K. H. E w a r d s („Constitution and Temperament“, Scientia, 1. IV.
1933.) : „Later, c o n s ti tu t io n ch a n g es appear“, sőt : „ P sy c h o lo g ic a l e x p e 
r ie n c e s “ can originate . . . a lte r a tio n s both in c o n s titu tio n and tempera
ment“. Csakhogy az ily engedményeknek nem igen látjuk mélyebb teo
retikus megegyeztetését egy v ilá g o s le s z á m o lá s b a n értelmezett konstitúcióí'ogalommal. A legtöbbször akként használtatik ma e fogalom, hogy
nem is kíséreltetik meg pontosabb leszámolás vele. Ha igen, akkor több
nyire a K r e ts c h m e r n é l is található kissé „sommás“ és szimplista felfo
gás jut kifejeződésre : a konstitúció — röviden — az örökölt egyéni testi
lelki jegyek, testalkat, lelki diszpozíciók összesége, amikor is azonban nem
vizsgáltatik át e konstitúciónak „változhatósági“ problémája. (Általában
meglepő az e fogalom használatában található zavar, egyenetlenség, a tu
datos és világos leszámolásnak meg sem kísérlése s az ezekkel együttjáró
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lyoznunk azonban azt, hogy minél inkább tágítjuk a konstitúeió
fogalmát, e fogalom csak annál bizonytalanabb tartalmúvá válik.
És lia már addig tágítottam e fogalom kórét, hogy benne egy
általános ná/tozáí-principiumot is belefoglalok, akkor már oly
fogalmi nehézségekhez és oly spekulációs-metafizikai problé
mákhoz jutok, amelyeket emberi értelem megoldani bizonyára
nem tud. A rá/fozáí-alapul szolgáló változatlan konstitúció-fogalom, mint oly valaminek misztikuma, ami akként determinálja
a legmeglepőbb és előre kiszámíthatatlan változásokat, hogy ó
maga nem változik, valójában egy megérthetetlen misztikum ma
rad. A nemmozgó mozgatónak fogalma kialakítható bizonyos
joggal a filozófiában és a vallástanban, akkor t. i. ha más-más
mozgás értetik a mozgatás mozgásán és a mozgattatás mozgá
sán (pl. gondolati mozgatás és reális helyváltoztatás), ám ily
fogalom akár a szórna természetrajzában, akár a lélektanban az
értelem körén kíviileső valami : mert a szórna mozgása csak fizikális
mozgás lehet, és a „pszichés“ mozgás is e szempontból csak
egyféle lehet: mindig annyi, mint „pszichés tevékenység“, legyen
az akár a mozgatódé, akár a mozgatóé. Lélektani szempontból
a mozgató gondolat vagy akár a mozgató érzés éppoly „moz
gás“, mint a más egyénben ez állal kiváltott érzés, gondolat,
ellenmondások gyakorisága.) A változatlanság jegye domborodik ki az
oly meghatározásokból, amilyent pl. E. M in k o w slc y n ú l („La notion de
constitution, sa valeur théorique et pratique“ ; Évol. Psychiatr. 2-e s.,
4, 1932) : „l’ensemble des caractères p r é fo r m é s dans un individu d è s
le d éb u t de son existence biologique et tr a n s m is s ib le s c o m m e te ls héré
ditairement“. Ugyanő kifejezetten is elveti a s z e r z e tt konstitúeió fogal
mát. — Kielégítőbbeknek tetszhetnek az oly felfogások, mint amilyen
nel pl. K. K offk a -n M találkozunk, aki (v. ö. „Les notions d’héréditaire
et d’acquis en psychologie“ ; J. de Psych. XXIX., 1932.) az örökletes
konstitúcióhoz az i r á n y í t á s jellegét kapcsolja, amelynél fogva az egyén
sajátos növekvés-, kifejtés-, tanulásmódja inkább bizonyos irányokban,
semmint másokban meghatározott. (E szemlélettel szemben is kérdezhetjük
azonban pl. azt, hogy vájjon a konstitúciónak ez irányjelzései magok is
nem váttoz(hat)nak-e az egyéni élet folyamán). — Találkozunk azon
ban, és talán egyre gyakrabban, kritikai beállítódású szemléletek
kel is : így az A n n é e P sy c h o lo g iq u e 1932. 1. kötetében ismertetett : „Con
stitution, mentalités, tempéraments psychiques“ c. tanulmánynak szer
zője, H. C odet szerint nehéz eldönteni, hogy a konstitúcióban mi származik
az ősöktől, mi máshonnan (társadalmi behatásokból, pathológikus ha
tásokból), s minthogy a konst.-fogalom könnyen vezethet „á une
espèce de f a ta lis m e 1', à un d é fa itis m e th é ra p e u tiq u e " , helyette a szerző
a „pszichés temperamentum“ kifejezést ajánlja (amit különben magunk
kevéssé szerencsés választásnak ítélünk, mert a „temperamentum“ lélek
tani fogalmot másként véljük értelmezendőnek — 1. 23. 1.); u. itt talál
ható Henri E y tanulmányának ismertetése : „La notion de constitution“.
E szerző határozottan állást foglal az ellen, hogy a konstitúeió fogal
mával, mint oá-fogalommal operáljunk : ez az eljárás nem igazi, de
csak „verbális“ értelmezéseket .enged. (Az örökölt jegyek alapján nem
lehet „horoszkópot“ csinálni.) Ö a konstitúciót mint r e z u ltá n s t értelmezi
és az ex o g én tényezők nagy jelentőségét hangsúlyozza („ c o n str u c tio n ,
c o n tin u e lle de l’individualité par les facteurs exogènes“).
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akarati elhatározás. (Ha pl. egy szó által más egyénben gondo
latokat indítok meg, e pszichés okozási láncolatban, tisztán pszi
chológiai szempontból, kihagyhatom ugyan [bár voltaképen csak
egy megengedhető probléma-egyszerűsítéssel vagy megfeledkezéssel] az esetleg szükségesnek vallható szómás közvetíté
seket, de csak p szic h o ló g ia i szempontokból fel kell tennem, hogy
gondolat és érzés nem mozgathat anélkül, hogy maga is ne
tevékenykednék, (sőt meg ne „nyilatkozzék“ is), tehát pszichés
mozgást ki ne fejtene.
Talán azt mondhatná valaki : a fentiekben a problémát
túlságosan „élére“ állítjuk, mert hiszen a valóságos életben mé
gis egyfelől túlnyomó többségben oly életjelenségekkel találko
zunk, amelyek kielégítően értelmezhetők a — legalábbis a fej
lődés-kereteket és lehetőségeket is magábafoglaló -— konstitúeió fogalmából), míg másfelől természettudományos kutatók
is igen sokszor tesznek, a tények kényszerítő hatására, tényleges
engedm ényeket a konstitúció merev fogalmú értelmezésének rová
sára. Csakhogy egyfelől a problémákkal való tisztább leszámolás
hoz — úgy ítéljük — éppen erre a lehető végletes k ié lezésre van
szükség, mert hiszen csak akkor válhatunk képesekké világo
san, teljesen leszámolni a problémákkal, ha értelmezéseinknek
egyetlen eset se mondhat ellent: az értelmezésünknek biztosan
ellenemondó eg y etlen eset elegendő féltevésünk megdöntésére.
Másfelől pedig az a tény, hogy egyes természetkutatók a gya
korlatban tényleges engedményeket tesznek a konstitúció merev
értelmezésével szemben, a dolog érdemét tekintve maga is csak
azt mutathatja, hogy szü k ség e sn ek éreztetik a konstitúció fogal
mának újra-értékelése ; ám tudományos szempontból az ily en
gedmény igazán kielégítő — ha nagyon mélyen nézünk a dol
gok szemébe — mindaddig nem lehet, amíg elméletileg vilá
gosan és kifejezetten meg nem ta g a d ju k a vá lto za tla n konstitúció
merev fogalmát, — hisz ily engedményeket különben csak ön
magunkkal és az általános természettudományos felfogással ellen
tétbe jutva tehetnénk.
'10. Ä mondottakhoz még a követ
kezőt kell hozzátennünk: Éppen term é
sze ttu d o m á n yo s szempontból bír a kon
stitúció fogalma két igen jelentős fogyatkozással: 1. Nem eiéjítheti ki a p o n to ssá g és exaktság iránti követelményeket, mert
Ííiszen
nem engedi meg a b izto s (diagnózis és) prognózis kimondhatását, pl. nem mondható ki előre kielégítő pontossággal a
várható fejlődés és még kevésbbé az általában lehető egyéni
változások ; 2. a konstitúció merev változatlanságé fogalma nem
e g y e zte th e tő ö ssze azzal az elemi természettudományos tapaszta
lással, hogy egyfelől az életjelenségeknek,’lényege az állandó
változás és hogy másfelől (és legfóképen) a szervezet m in den 
e g y e s legparányibb anyagi részecskéje, legalábbis bizonyos számú
A term észettu d o 
m ány exaktság-követelm énye.

A s z e m é ly is é g v é g ső b io p sz ic h é s je g y e i

57

évek után, újjal cserélődik fel. A fejlődő
és v á lto z ó egyéni életnek éppen termé
A z élet anyagi h o r
dozóinak állandó m ó
szettudományos szempontból nem kép
d o su lása.
zelhető vá lto za tla n n a k maradó végső
anyagi szubszlráruma : bármi anyagi
szubszti átumának változatlansága elképzelhetetlen és feltevése
ellene mond az élet anyagi hordozói általános átalakulása, át
változása, átcserélődése tételének. A természettudomány bizo
nyára semmi oly változatlan anyagi szubsztrárumot nem is tud
megjelölni, amely az egyéu egész élete folyamán vá lto za tla n n a k
tekintett konstitúció elvének a n ya g i m e g a la p o zó ja és h o rd o zó ja le
hessen. Az élő egyénben minden legparányibb szómás részecske
is „él“, vagyis lassabban vagy gyorsabban „mozog“, átalakul,
fejlődik, átcserélődik, feloszlik vagy elpusztul és í. t., vagyis
változik : ami valóban v á lto z a tla n u l m aradónak ítélhető az egyén
ben, az nem maga ez vagy az a meghatározott m a té ria , de csak
egy elv, egy építő , s z e r v e z ő és irá n y ító elv, amely tenni fogja, hogy
testünknek a lassú (vagy gyorsabb) átalakulás után a régi he
lyett előálló minden ú j parányi része fu n k cio n á lisa n (de bizonyos
határok között „alak“, stb. szerint is) kb. u g y a n a z legyen, mint
az azelőtti volt. De csak k ö rü lb elü l “ lesz ugyanazzá — és ebben
a „körülbelüliben bizonyára az életjelenségek nem egy csodá
jának nyitját sejthetjük. Azonosaknak maradunk önmagunkkal,
de mégis változunk, amint az élet anyagi hordozói is gazdagod
nak, szaporodnak, növekednek és kisebbednek, egybeszerveződ
nek és szétoszlanak vagy szegényednek, kevesbednek, elpusz
tulnak, felcserélődnek bennünk. A lényeg szempontjából igen
mindegy, hogy ezeket a testi-lelki átváltozásokat, amelyéken az
egyén keresztülmegy, csupán a természetes fejlődés (előre pon
tosan meg nem állapítható) kibontakozásának vagy pedig a „fej
lődés“ követelményeivel meg nem egyeztethető indokolhatatlan
módosulásnak nevezzük : akár így, akár úgy kíséreljük meg
fogalmi viszonylatokba törni a jelenségeket, a szavak mögött
azonos lényeg húzódik meg, az előre b izto sa n meg nem á lla p íth a tó
á lla n d ó vá lto zá so k és a la k u lá so k ténye. Az élet örök mozgás: e
mozgásban résztvesz az élet minden anyagi szubsztrátuma, résztvesz benne az utódra való átöröklés főtéuyezője, a csirasejt is
és a konstitúció fogalma is igazában csak ú g y állítható bele, összehangzóan és ellenmondásmentesen, az életről való — és éppen
az élet an yagi s z u b s z lr á tn m a ir ó l is való — ismereteinknek rend
jébe, ha öt m a g á t is — bizonyos, előre pontosan meg nem ha
tározható határok között — vá llo zh a ló n a k , sőt szü k sé g sze rin t v á l
to zó n a k értelmezzük. Ami pedig az élő egyénnek mind szómás,
mind pszichés személyiségében általában változatlanul ugyan
annak maiadéként ítélhető, az — ismételjük — nem lehet más,
mint az őt felépítő, formáló, kibontakoztató elvnek azonossága
és — anyagi szubsztrátuma tekintetében — az életmozgások
többé-kevésbbé egyirányú és következetes folytonossága, egy s z u k -
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való szervezettsége. Akár ha megmaradunk
az életfolyamatok „ fo ly to n o ssá g * -ának hagyományos elvénél, akár
ha az életes történésekben, sőt a pszichésekben is a d iszk o n tin u i
tás, ugrásosság mélyebb anyagi realitását valljuk1: a konstitúciónak oly értelmezése, amely konstitúción csak egy a la k u lá si eg y

c e tsziv itá s-e g y sé q b e n

ségnek h ered ilá so s , d e a z egyén i é le i f o ly a m á n v á lto zá so k ra képes s z n b sztrá tu m á t látja, bizonyára ellenmondás nélkül értelmezhetni en

gedi az egyéni életkibontakozás váratlan meglepetéseit és kielé
gítő értelmezési alapul kínálkozhatik a nevelői, milieu- és egyéb
pszichés behatások igen n a g y egyénformáló eredményeinek ele
gendő értelmezésére is: e jelenségekkel mindaddig, főkép éppen
a konstitúció fogalmának bál vány-merevsége miatt, nem történ
hetett tudományosan kielégítő leszámolás.
\\. Mind e hosszúra nyúlt fejtege
tések végeredménye : elsősorban é ppen
az em p íria kényszerít a konstitúció- •ogalom értelmezésének korrekciójára ; ezt
a korrekciót pedig akként véljük kielégítően elvégezhetni, hogy
a konstitúció fogalmának következő értelmezését ítéljük a ta
pasztalat tényeit értelmünk számára kielégítőbben megalapozó
nak : a konstitúció ö rö k letes és az egyén egész élete folyamán önma
gával azonosnak maradó v é g ső és á lta lá n o s (egyetemes) személyiségmeghatáiozó alap, azonban olyan, amelyik az egyén által az egyéni
élet folyamán szerzett benyomások hatására, bizonyos mérték
ben, maga is szükségszerűen m ódosul, illetve még általánosabban:
v á lto z ik , Azt gondoljuk, hogy a konstitúció fogalmának ily kitá
gítása vagy mobilizálása valójában nem mondhat ellene mái
örökléstan i ismereteinknek setrr, ellenkezőleg úgy hisszük, hogy
némely öröklődési jelenségnek értelmezését inkább nregkönynvítheti : így a „változékonyság“ értelmezését vagy a szerzett
jegyek átörököltetésének jellegzetességét.
A konstitúció oly segédfogalottt, amely hasznos szolgálatot
tehetett főképen a természettudomány felől a lélektan felé köze
ledő kutatások számára, ám szűkkörű — a konstitúció merev
változhalatlanságát valló — értelmezésében a lélektanban ma
már idejét múltnak és a kellő szabadságú továbbfejlődésnek
inkább kerékkötőjéül, semmint elősegítőjéül, úgy hisszük, joggal
állíthatjuk. Revíziója, a fogalmával való teljesebb és a tények
nek jobban megfelelő új leszámolás ma már a továbbfejlődésnek
bizonyára igazi szükséglete. Ez az új leszámolás pedig — hacsak
a konstitúció mellett még egyéb végső személyi meghatározó
tényezőt nem kívánunk feltételezni — bizonyára csak a kon
stitúció-fogalom megfelelő k itá g ítá sa útján válhatik sikeressé.
A konstitúció-fogalom kielégítőbb é r te l
mezése.

1
A diszkontinuitás tételét már 1929-ben (v. ö. A z e s zm é lé se k o r y u n iz á ló d á s a . K é t a la p tö r v é n y ) a pszichés történések egyik „alaptörvé
nyéül“ állítottuk.
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12. Említtetett már fentebb, hogy
A szem élyiség a u 
az egyén megítélése szempontjából fon
tonóm súlya.
tos lehet, hogy elkülöníthessük a fejlő
désnek mélyén rejlő eredetibb pszichés ill. személyi rétegeket és
a reájuk éjiült újabb fejlődésrétegeket ill. a kifejlettség, a személyi
kibontakozottság mineműségét. E problematika körébe vág a
következő megjegyzésünk: Az egyéni kifejlettség, kibontako
zottság sajátos súlyt ad a pszichés személyiségnek. Ily súllyal ter
mészetesen minden egyén bír: az egyik embert azonban viszonylag
súlytalannak, a másikat súlyosnak ítéljük.Eszemélyi súly magasrendöbbé emelkedhetik, amint az egyén teljesebbé bontakozik ki. A
személyiség súlya sznbjeklive benső szilárdságot és biztonságérzést
ad a személynek — kívülre pedig bizonyos tekintélyt, tiszteletet
áraszt. (A hamis respeklus-árasztás, a mondhatnék: „tiszteletszín“
onnan ered, hogy kifelé nagyobb benső értéket kájiráztat
az egyén, mint amilyennel tényleg bír; ez a tény nemcsupán
tudatos emberámításon, bizonyosfokú „szélhámos“-ságon és ha
sonlókon alapulhat, de bírhat igen komoly benső, szubjektív
alajijial : a téves szubjektív öntudat, biztosságérzet, erőtudat, szugqesztiv hatású tényezőként, nagy mértékben határozza meg a kí
vülre, másokra általában tett benyomást.) — A jellem vagy az
egyéniség „autonom súlya“ képletéül eredetileg (Temperamentum■,
stb. c. dolgozatunkban, majd a lipcsei német lélektani kongreszszuson tartott előadásban is)1 a következő kéjilelet állítottuk fel:
Y/
energia x egyensúly x koncentráltság
' (külső-belső) ingereltség x érzékenység
llogy a nagyobb energia-mutatás általában objektiv és
szubjektív súly-, erőtöbbletet jelent (idegen behatásokkal
szemben is nagyobb személyi „autonómia“ lehetőségét), feles
leges külön bizonyítgatni; hogy a kiegyensúlyozottság is növeli a
külső-belső jiszichés súlyt, ez is könnyen belátható.12 A koncent
ráltság tényezőjét is külön kellett vennünk, mert az energia
tömeg és a jól kiegyensúlyozottság egymaguk nem jelentik egy
úttal már azt is, hogy az egyénnek rendelkezésére állítató energia
(a kívánt irányban) a lehető maximális értékben (tehát megfelelő
súllyal is bíróan) hasznosítható: ehhez a rendelkezésre állható
energiának megfelelői koncentrálása szükséges (amiben — mint
említtetett — a vezető „pályák“ könnyen vagy nehezen járha1 Z u r F ra g e e in e r r e in -p s y c h o lo g is c h e r T y p e n le h r e (Kivonata
megj. : Bericht üb. d. Xltl. Kongr d. Deutsch. Gesèllch. Ï. Psych., 1934.)
2 Hogy az „autonóm súly“ fogalmával lé n y e g e s jegykomplexumot
határoltunk el, v. ö. pl. K. H. E w a r d s következő mondatait (id. m.) :
„ T h e s tr o n g e r a p e r s o n is in m e n ta l o r g a n is a tio n , th e less in flu e n c e d
is he o r she by the psychical stresses and strains of daily life.“ „The
stronger physically the person is, the better able to w ith s ta n d the nor

mal fluctuations of bodily resonance which occur. The physically
healthy person also of equable temperament can direct his mental pro
cesses so that they are h ig h ly efficien t,.“ (277. 1.).
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lósága) továbbá speciális jegyek (érzelmiek, akaratiak, stb.) is
szerepet játszanak.
Ezzel szemben az egymásközt és a személyiség egységes
összérdekével sokszor diszharmóniás pillanatnyi belső impulzusok
nagy ereje, valamint az igen erős külső ingerelletés (élmény7, im
presszió, stb.), könnyen szétvetbeti (ha benső gátat nem állítunk
útjukba) a személyi egységet, harmóniát, egyensúlyt, követke
zetes életirányítást és az érzékenység nagy foka a pszichés meg
rendüléseknek teszi ki könnyebben az egyént. Nyilvánvaló, hogy
mind e tényezők az egyéni autonóm súly képletének nevezőjében
tüntetendők fel. — Itt utalunk arra, hogy e képlet a kifejlettség
aktuális fókával is számol.

13.
Ma célszerű
képletet — bár lényegének megváltoztatása nélkül — egyfelől más formájúvá
alakítanunk át, másfelől némely eddig elhanyagolt tényező be
vonásával teljesebbé tenni.
Minthogy mind az egyensúly, mind a koncentráció szabá
lyozottsági tényezők és mint ilyenek, annál nagyobb értékűek,
minél nagyobbfoká a — természetes-elsődleges vagy másodlago
san kifejlett (szerzett) benső szabályozottság — és viszont sza
bályozottságuk annál kisebbfokú, minél nagyobb a benső impul
zusok, tendenciák, ösztönök, stb. egymásközti egyenetlensége, disz
harmóniája, illetve egymásközötti diszperziója, mintegy szétszóródottsága, képletünknek legelőbb a következő formát adhatjuk :
A k é p le t átala k í.
tása.

e n e r g ia x s z a b á ly o z o tts á g
a u t. s ú ly = ( y .g ) in g e r e lts . x é r zé k e n y s. x e ls ö d l. d is z h a r m . és d is z p e r z .

De ha tekintetbe vesszük azt is, hogy az autonóm súly
értékét egyéb objektív — bár általában e szemponthói kisebb
jelentőségű tényezők is emelhetik, célszerű ezekkel a tényezők
kel is számot vetnünk. Ily tényezők a „magasabbrendű“ értékve
való beáliítódottság — általában nagyobb súlyt képvisel (a
kívülálló normális egészséges ember szemében is) a magasabbrendű
érték felé, semmint az alacsonyabbrendű érték felé törekvő
egyén 1—, az értelmi és egyéb képességek és tehetségek nagyobb mér
téke, de azonkívül a pszichés gazdagság és mélység is (amely
tényezők szintén kifelé is ható súlyt — tekintélyt, stb. — képvisel
nek), célszerűnek érezzük legalább ezeket az említett tényező
ket is belevonni képletünkbe és így az autonom személyi súly
képlete a következő formában válik teljesebbé:
1 L. már a N e v e lő i c é lk itű zé s p r o b lé m á já h o z c. tanulmányt (Voggenreiter, Berlin, 1926), ahol első ízben domborítottuk ki a te rm é sze te se r e d e ti biopszichés meghatározottságban bennerejlő „e s z m é n y i “ irányzódások csiráit (és a fejlődésnek egy bizonyos kífejlettségi fokon való
rendszerinti — ám nem szükségszerű — elakadását is, a csirák termé
szetes továbbfejlődésének ellenére.)
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energia x szabályozotls. x cél-érték, x gazdagé. r mélys.
au . s. —jyr_i)j t ngereitS X£rz£icenyS X eisödl. diszharm. xelsödl. diszperz.
I gy hisszük, hosszasabb fejtegetések nélkül is belátható,
hogy az autonóm személyiségsúly o fogalmával — ha tán bo
nyolult szerkezetű, de — elsőrendű fontosságú személyi ható
tényezőt különíthetünk el, amellyel való leszámolás nemcsak a
tisztán „pszichés“, de éppen a szociális és etikai személyiségnek
fő képen minél teljesebbé és értékesebbé kifej lesz thetése érdekében
lehet hasznos. Mind a közönséges nevelés, mind a helyes és cél
tudatos és megfelelő) módszerrel véghezvitt önfejlesztés számára
vezető célul kínálkozhatik ily autonóm személyi súly kifejleszté
sére való törekvés. A megadott képlet teoretikus szempontból
jobban kielégíti azokat az igényeket is, amelyeket a személyiség
oly fontos benső egyenetlenségeivel (de éppúgy az én-külvilág ellen
tétével is) való teljesebb számotvetés tekintetében emelhetünk:
e benső egyenetlenségekkel mindeddig jobbára csak parciális,
részleges számotvetések történtek, így pl., értelem-érzelem ellenté
tére, akarat-érzetem ellentétére, impulzus-ellenállás ellentétére, élet
és akarat ellentétére, stb. való utalások — ezek az ellentétbeállí
tások azonban rendszerint abban is magában hordják a reájok
épülő különféle tipológiai szemléletek általában való fogyaté
kosságainak bélyegét, hogy a) csak egy-egg szempontból fenn
álló mély ellentétekre tapintanak és hogy — ami talán még
fontosabb — b) a típuselkülönítésekre alapul választott ezek az
ellentétek nem mindenkor fennálló (és elméletileg éppen nem min
dig tisztán fennálló) ellentéteket fejeznek ki. Mert pl. az „aka
rat“ szolgálhatja éppen a vele szembe állított érzelmei is és az ép
pen így vele szembe állított életnek még közvetlenebb követel
ményeit is, az „értelem“ is —sajnos, túlságosan sokszor — áll éppen
az érzetem felül nem bírált szolgálatába is és így tovább, vagyis
ezek a parciális ellentétek teoretikus szempontból jogosulatlanul
egyoldalú, túlzó, a valóságot elszegényítő és a valóság igazságát
és bonyolultságát sokszor durván meghamisító szemléletekre és
tipológiai elkülönítésekre vezethetnek és vezettek.I.
III.
1. A személyiségkutatás problema
A tipológiai problém a.
tikájának teljessége a teljes leltározás,
osztályozás, viszonyító rendszerezés és végsőkre való redukcói
problémáin kívül a tipológiai problémákkal való leszámolást is
természetesen megköveteli. Azt mondottuk, hogy az (elsősorban
elméleti követelményeket kielégíteni hivatott, az egyes szemé
ly iség-jegyekbőt — azoknak mintegy magukban való lényegé
ből — kiinduló, teljességre törekvő és a lehető végső meghatározó
tényezőkig való elmélyülést kereső) twztá/yozáí-problémával szem-
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hen a .sajátképen „tipológiai“ probléma másfajta felosztás-prob
lémát jelent : főképen gyakorlati szempontokból fontos jegyek
alapján az egyének egymásközötti könnyű eldifferenciálását
megengedő és lehetőleg kevés típust elkülönítő felosztásnak
a problémáját.1 Ez a típus-osztályozás, úgy látszik, nem kell,
hogy a végső személyiségjegyek rétegéig mélyüljön, nem kell
hogy a pszichés személyiség lehető összes jegyeivel számotvessen, nem kell, hogy az egyes személyi jegyekkel a maguk sajátképeni leglényegesebb és legmélyebb mivoltukban számoljon
le. Az irodalomban ténylegesen előforduló tipológiai osztályo
zásoknak sokféle fogyatkozásai (pl. az egyoldalúság, a tényleges
változatok teljességével való számot nem vetés, az osztályozó
szempontok összezavarása, a nem egyszer túlságosan érezhető
felszínesség [— mert hisz a „felszínesség“ bizonyos foka, mint
mondottuk, mintegy a tipológiai feladatnak lényegéből folyik —],
az osztályozási alapok megválasztásának önkényessége és í. t.)
mégis azt a meggyőződést érlelték ki bennünk, hogy magára
az elsősorban bár gyakorlati jelentőségű tipológiai problémára
(illetve annak kielégítőbb megoldására) sem volna haszon nél
kül való, ha a tipológiai osztályozások a személyiségstruktúrálódások végsőbb meghatározottságának teljesebb és mélyebb
ismeretére is támaszkodnának. Úgy véljük: a tipológiai prob
lematika kielégítő megoldására való törekvéseinkben csakúgy
túl kell haladnunk a lélektani és egyéb kapcsolatos irodalom
eddigi megoldás-kísérletein, mint ahogy ez a túlhaladás a sze
mélyiség-jegyek osztályozásának feladatával szemben is szük
ségesnek tetszett.
2. Saját szemléletünk a típus-osztá
lyozás terén is több fázisú fejlődésen
ment át: a) E fejlődés első állomását az
érzelmi élet megfigyelésére alapított típuskettősségi szemlélet: az
„emóciós“ és „szenvedélyes“ típus (már említett : 26. 1.) elkülö
nítése tette.2 Ebben a lípustani kiindulásban már mélyebb alap
jait kerestük a gyakorlatilag is kielégíthető — könnyű tájékoz
tató értékű — személyiség-elkülönítéseknek (és természetesen a
A saját-szem lélet fe j
lődés-fázisai.

1 Természetesen nem hagytuk ügyeimen kívül, hogy a „ típ u s “osztályozásnak tö b b fé le értelmezése is adható (v. ö. pl. W. P e te r s :
„Typen und Normen1*; Z. ï. Psych. 1932.) E kérdésre szükségtelennek
látjuk a kitérést. A fentiek (v. ö. : 33. I. is), úgy véljük, kielégítően bi
zonyíthatják jogosnak és célszerűnek az „osztályozás“ és a „tipizálás“
fogalmainak azt az elkülönítését, amelyet magunk ajánlunk.
2 „Emóciós“ és „szenvedélyes“ típusainkhoz (1926.) több tekintet
ben hasonló kettőséget különít el H. C o d e t („Les émotifs et les impres
sionnables. Leur psychophysiologie“ ; Évol. Psychiatr., 2-e 5., 2. 1931.).
„ É m o í i f “-]8LÍ élénkek, közvetlenek, haragkitörésekre hajlamosak, sth.,
„ im p r e s s io n a b le “-jaira „ben ső“ reakciójú“ emotivitás jellemző, mely kí
vülre észrevétlen maradást, a problémákon továbbrágódnak stb. Típusai
hoz érdekes refíear-visel kedésbeli különbözőségeket is kapcsol.
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felosztási alap egységére és azonosságára is törekedtünk). Mint
említettük, e kettősség érdekes kapcsolatokat tüntet fel egészen
m ás kiindulásé tipológiák alaptípusaival : e tényt könnyen értel
mezheti az érzelmi szféra b io p szich és fe jlő d é si elsődlegességének és
a la p v e tő jelentőségének ténye. — b) A Magyar Psychológiai Társa
ságban 1928—29. években tartott személyiségtaui előadásaink,
amelyekre már több ízben hivatkoztunk, újabb egyszerű típus
felosztási alapot nem adtak. Az említett előadásoknak1 különféle
szempontokból differenciáló sok táblázata azonban bizonyítja
azt az egyre erősödő meggyőződésünket, hogy egy oly tipoló
gia (ideértve természetesen akár a J u n g - félét, akár a K retsch m erfélét, akár a J a en sc h - félét és egyéb tipológiák egész légióját),
amely csupán (egyetlen egy elkülönítő szempontból adódó) két
a la p típ u st különít el, nem lehet elegendő még akkor se, ha az ala
pul vett elkülönítő szempontunkat helyesebben választhatnék is
meg, mint ahogyan az nem egyszer történni szokott. — c) L ip 
csei kon gresszusi előadásunk (1933) az, amely e fejlődésútou bizo
nyos kikristályosodási állomást jelenthet.12 Itt már h árom elkü lö
n ítő a la p p a l számotvető típustani felosztást adtunk. A típuselkülönítő szempontok a következők voltak: a) ön célúság (egocentrizmus) vagy m áscélúság (hetero- vagy allocentricitás) elkütönítése,
b) az érdeklődésnek ön m aga felé vagy a n em -én felé fordulása,
végül c) a k tiv itá s vagy p a s s z iv itá s („aktivitáson“ értve a szellemi
alkotás, művészi alakítás, viszont passzivitáson a réceptivités,
puszta gyönyörködés stb. jellegzetességeit is), különösen az
első két szempont elkülönítése jelentett, meggyőződésünk sze
rint, korrekciót azokon a domináló tekintélyű szemléleteken, ame
lyek jogosulatlan differenciálatlansággal zavarják egybe az öncélúság és a saját maga felé fo rd u lá su n k (vagy ellenkező irány
ban a más-céhíság és a nem-én körei felé való fordulásnak) szem
pontjait. — Szempontjaink számolni igyekeztek a pszichés m ié r t?
(cél), m i f é l é t (érdeklődés-akció-tárgy), h o g y a n t pszichés alap
kérdéseivel, a három szempont kereszteződései pedig az egyé
neknek oly típusait engedik elkülöníthetni, amelyek finomabb
differenciálódásokat is lehetővé tesznek. Az osztályozás-keret
ennek ellenére nem tú lsá g o sa n b o n yo lu lt é s lia az elsőrendű fontosságúakul vallott fent említett három szemponton kívül még
egyéb szempotokból is forüMdifferenciálni kívánnók az egyéne
ket, e további differenciálódás a megadott legáltalánosabb kere
ten belül minden te o retik u s nehézség n élkü l lehetséges .3
d)
Mi magunkat mégis ez a típustani alapvetés se elégített
ki : a) a nh o g y a n tu kérdésére adott válaszban az aktiv-passziv
jelleg szempontján kívül egyéb szempontokkal is számot kell
1 L. 34. 1. 2. jegyzet.
2 Z u r F ra g e e in e r r e in -p s y c h o lo g is c h e r T y p e n le h r e . L. 59.1., 1. j.
3 Megemlítjük, hogy ez az osztályozás lényege szerint már egy,
a lipcsei kongresszust megelőzően megjelent magyar tanulmányunkban :
L é le k ta n és k a r a k te r o ló g ia (M. Psych. Szle 1923. 1—2. sz.) közöltetett.
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vetnünk : így fontosnak ítélhető, hogy az egyénben az elsődleges
vagy a m á so d la g o s funkciók vannak-e túlsúlyban, e szempont
a magunk első típusszemléletében kielégítést nyerhetett : „emóciős“ típusunk az „elsődleges“ típussal, „szenvedélyes“ típusunk
a másodlagos típussal rokon (egyikük az a zo n n a l le rea g á ló egyé
nek típusa, másikuk a benyomásokon és impulzusokon tovább
építő, azoktól szabadulni nem tudó egyének típusa), vagy fon
tosnak ítélhető az is, hogy az egyén b á rm i felé és akármely
célból, mely sajátos szubjektív b eá llító d á ssa l (komolysággal, kitar
tással, teljességgel, stb.) fordul, stb. Mint már mondottuk, imént
említett felosztásunk könnyen kiegészíthető ily szempontokkal
is : ez a kiegészítés azonban már nagyobbfokú b o n yo lu ltsá g o t, a
kereszteződéseknek nagy számát és sokféle változatát jelentené
s így a gyakorlati szempontból szükséges könnyű áttekintés és
típusbahelyezés követelménye nem elégülhet ki. Másfelől az
adódó keresztezési eredmények között oly lehetőségek is van
nak, amelyekkel való számotvetést a gyors tájékozódás szem
pontjából bátran cllian yagolh alókn ak, mert a gyakorlati élet szá
mára jelentőséggel alig bíróknak ítélhetjük. E gyakorlati kielégítetlenségen túl pedig teoretikusan vágytunk arra, hogy az egyén
között feltűnő differenciákat lehetőleg a teoretikusan legvégső
sze m élyi je g y e k h e z tudjuk valahogyan hozzákapcsolni. Ivz a mint
egy mesterségesen magunk elé állított (elmélyítési és teljességi)
teoretikus „s k r u p u lu s “ („skrupulus“, mert hiszen az éles egyén
elkülönítéseket engedő típusokban való látás, mint kifejtettük,
valójában em p irik u s kérdés) kielégülést kíván, mert teoretikus
szempontokból lehetőnek, sőt valószínűnek ítélhető, hogy az
em piriku san is legcélszerű bb típusfelosztás
Típusok és végső
nak valam iképen bele k ell to rk o lla n ia a teo
szem élyi jegyek.
retik u s legvégsőket f e lfe d ő szemléleti rend
szerbe: a legkielégítőbb tipológia is csak
az lehet, amely az elméleti teljesség és elmélyültség követel
ményeit is valamiképen ki tudja elégíteni és amely a gyakor
latban tényleg lényeges egyéni differenciálódásokat meghatá
rozó jegyeket vagy jegycsoportokat, ha tán közvetve is, képes
a végső jegyekre vezetni vissza. A továbbfejlődés útjául tehát az
az út kínálkozik, hogy az empíria biztos adatai alapján tovább
keresve azokat a jegyeket, amelyeknek szempontjából valóban
a legszembetűnőbben tudnók az emberi egyének nagy csoport
jait egymástól a kellő élességgel elkülöníteni, megkíséreljük ez
empirikus adatoknak, meg a v é g ső személyiségjegyekig elhatoló
elméleti elmélyültség eredményeinek e g y m á sk ö zti m eg eg yeztelését.
Ez a magában is nehéz feladat még nehezebbé válik amiatt a
tény miatt (amellyel egymagában is alig szokott kellő számotvetés történni), hogy a gyakorlati tapasztalat szerint a k ü lö n b ö ző
egyénekre mintegy m á s-m á s sze m p o n tb ó l adódó típ u s-elk ü lö n íté sek
látszanak célszerűeknek (pl. az egyik emberre inkább az e ls ő d 
leges vagy másodlagos jelleg, egy másikra inkább az e g o izm u s
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vagy az altruizmus dominanciája, egy harmadikra inkább az
autizmus, illetve az érdeklődésnek valamely meghatározott kill—
világi tárgykör felé való fordulása és í. t. az a tényező, ame
lyik személyisége egészére a legfeltűnőbben és mintegy közép
pontion jellegzetes). Es nem teszi könnyebbé feladatunkat annak
a követelménynek kielégülésre vágyódása se, hogy a végső
(lélektani) tipusiam alapoknak egyúttal szomatikus megalapozott
sága szintén kellőképen figyelembevétessék.
Mint dolgozatunk első részében már mondottuk, a tipoló
giai probléma e végső feladatának megoldásával ebben a dol
gozatunkban nem kísérletezünk. Egy más alkaiommmal fogjuk
közölni azt az (egy-két ponton még átalakítandónak érzett) tipo
lógiai alapvetést, amelyik e feladatot mai lélektani tájékozott
ságunknak megfelelően valamennyire kielégítően megoldhatja.
Ezúttal csak annak a követelménynek fontosságát éreztük hangsúlyozandónak, hogy ismerjük fel világosan a típusdifferenciálási
problémának lehetséges (és talán szükséges) elvi kapcsolatát a
személyiségjegyek osztályozási és főképen (kevés végső jegyre
elvezető) redukciós problémájával. A végső egyéni típusok prob
lémája, úgy véljük, csak a személyiség legvégső jegyeinek problémá
jában adható válasszal összehangzóan oldható meg kieglégítőképen^
3. Mind a fentiek csak igen keve
A szem élyiség-vizs
set láttathatnak a személyiség-problé
g álato k
továbbfejlő
mákkal folytatott abból a hatalmas küz
dése.
delemből, amelyet az emberi lélek és
személyiség kutatói legalábbis Uippokrates korától kezdve immár
több évezredes harcban vívnak az ember jobb megismerésére.
A kutatások mai állapotában is még igen távol vagyunk a
végső céltól. A fentiekben vázolt egyetlen szemléletnek íejlődésútja is végeredményben abba a belátásba torkollik, hogy még
ha egy-két ponton talán sikerült volna is továbbjuthatnunk a
ma általában uralkodó személyiségtani szemléletek némely kor
látozottságán, a továbbkutatni vágyódó lélektani teória és az
egyre tökéletesbülni vágyó gyakorlati emberismeret elé egyre
újabb és újabb problémakörök és feladatok merednek, de más
felől talán csak ez az egyetlen fejlődésmenet is, a maga egy
máson továbbépülő fázisaival, erősítheti a minden kutatóban
természetes hajlamossággal amúgy is benne rejlő és hevítő erő
ként hatékony reményt, hogy a felmeredő új és új problémák
kal érdemes felvenni a harcot: mint minden tudomány, a lélek
tan is, akkor fejlődhet a legeredményesebben, ha elég bátor
hozzá, hogy ahelyett, hogy régi problémák részleteiben perszeveráljon, lépésről-lépésre újabb meg újabb problémákat is
maga elé, új részlet problémákkal gazdagítva különösen a testi
lelki kapcsoltságok problémakörét is (szerkezeti kapcsolatok,
energetikai, biokémiás kérdések, stb. terén). A személyiség-prob
lémákban ez a beállítódás talán valóban lehetővé fogja tenni,
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a lélektani kutatómunka a személyiségvizsgálatoknak elhatározó je
lentőségűúj fázisába fordulhasson. Talán felesleges is lesz befejezésül
arra utalnunk, hogy a személyiség problémájával való jobb leszá
molásnak milyen nagy és nagyszerű jelentősége van mindenhol,
ahol emberi cselekvésekről és általában emberi életről van szó,
vagyis nemcsak a tudományos teóriáknak világában, de a minden
napi gyakorlati és kultúrális élet köreinek, valóban összes köreinek
világában. Csupán egyetlen kapcsolatra
legyen szabad ma, aktualitása — és éppen
S zem ély iség p ro b lé
m ák és ö rö k léstan .
a Magyar Psychologiai Társasággal kapcso
latos aktualitása — miatt, utalnom : sza
bad legyen utalnom arra a mély kapcsolatra, amelyet a szemé
lyiség-problémáknak végsőbb gyökereikig hatoló jobb tisztá
zása az örökléstan feladatkörével és fejlődéslehetőségeivel bír. E
szempontból a személyiségproblémáknak főleg kielégítőbb biztosságú és világosságit és kielégítőbb mélységű tisztázása azzal a
nagy jelentőségei bír, hogy a jobb lélektani személyiségismeret
az örökléstani kutatás számára az emberi személyiségeknek
azonnal azokat a lényeges jegyeit jelölheti meg, amelyek, mint
hogy a legvégsőbbek, a legkülönbözőbb szempontokból alapvető és
döntő jelentőségűek. Az ily jegyek öröklődési viszonyainak tisz
tázása új és lényeges problémákat vethet fel és bizonyos új
távlatokat nyithat az örökléskutatók elé is: ilyenek pontosabb
körvonalozása azonban túlhaladja a mi magunk illetékességi
körét. Szabad legyen csupán annak a vágynak adnunk kifeje
zést, hogy igen kívánatos volna, ha Társaságunkon belül is
(hiszen már — nagy reményekre jogosítóan — megalakult Tár
saságunknak örökléslélektani szakosztálya) termékeny együttmű
ködés és kölcsönös segítő munka indulhatna meg a pszichés
személyiség kutatás és az örökléstan kutatói között.
A
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kizárólag rövid tudományos ismertetéseket közlő lélektani referáló folyórat szerkesztőségének magyarországi képviselője (IV., Petőfi Sándor-u. 6.).
kéri
magyar nyelven megjelent lélektani és lélektani vonatkozású munkáknak
és közleményeknek ismertetés végett való megküldését. E folyóirat az
American P sychological A ssociation hivatalos referáló közlönye

Idő és jellem.
Irta: ERDŐS LÁSZLÓ.

Az embernek az időhöz való viszonya többféle. Doktori érte
kezésemben pl. három ideális tipust állítottam fel : a múlt-, jelen
es jövőember típusát. Ezen elnevezés arra vonatkozik, hogy az
illető egyén élete túlnyomó részét a jelennek, a jövőnek szenteli,
avagy a múlt sztereotip ismétlésével tölti ki. A jelenember a jelenbe
helyezi egyénisége „súlypontját“, a jelenért él és elsősorban a
jelen értékeli.. A jövőember a jelent (és a multat) viszonylag
értéktelennek tartja és csak a várva-várt jövő rossz, de nélkülöz
hetetlen előfeltételének tekinti. A jövőt annyira túlsúlyba helyezi,
hogy mihelyt, jelenné válik, máris elfordul tőle, hogy újabb jövendő
célokat keressen. A múlt embere viszont — élete elejét kivéve —
teljes egyéniségével a múltban gyökerezik. Oklevelei, címei, kitün
tetései, emlékei és egyéb értékei mind a múlt dicsőségéről tanús
kodnak és a jelen teljesítményeit igyekeznek pótolni. Örökösen a
múlttal hozakodnak elő és teljesítményük javarészt múltban
szerzett képességek alkalmazásából és ismétléséből áll. Ezek termé
szetesen ideális típusok. A valóságban kevésbbé találhatunk olyan
embert, aki egész életét csak a jelennek, csak a jövőnek vagy
pláne csak a múltnak szentelné. A jövőt általában az ifjúság, a
jelent a meglett kor s a multat az öregkor helyezi inkább az elő
térbe. A legtöbb ember pedig váltakozva értékeli a jelent, jövőt
vagy multat és csak időnként felel meg ezeknek a típusoknak.
Ezzel eljutottunk az embernek az időhöz való egészen álta
lános kapcsolatához. Köztudomású ugyanis, hogy minden valóság
és így jellemünk megnyilatkozásai is időben játszódnak le. Nos, az
emberek nemcsak abban különböznek egymástól, hogy mit tesz
nek, hanem hogy lelki tulajdonságai mely alkalommal, mikor lép
nek fel?
Milyen jó pl. a nagy akaraterő, amikor szükséges és meg
valósítható feladatok előtt állunk, milyen ártalmas akkor, amikor
a lehetetlent akarjuk kivívni. Mit ér a legzseniálisabb elmélet
abban a percben, amikor egyedül a tettre lennénk ráutalva?
Miként e példákból is látható, a lelki megnyilvánulások idő
beli összefüggése nem közvetlen. Egyáltalán nem azt jelenti, hogy
5*"
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cselekedeteink helyessége vagy helytelen volta az óramutató puszta
állásától függne. Karakterológiai szempontból az időnek csak viszony
lagos és közvetítői szerepét akarjuk kiemelni, egy bizonyos ural
kodó lelki tényező és a többi belső és külső körülmények között,
amennyiben ezeket egyidejűséggé köti össze. Lelki tényezőink
helyes időben való megnyilatkozása tehát bizonyos időbeli rende
zettséget jelent. A lelkiség, valamint a külvilág történéseinek egyes
részei ugyanis úgy önmagukban, mint egymáshoz viszonyítva
csakis megfelelő csoportosításban forrhatnak egyidejűségbe. Ezen
egyidejűség szempontjából beszélhetünk kül- és belvilágunk homo
gén és heterogén elemeiről. Hogy sok ember nem cselekszik meg
felelő alkalomkor, helyes időben, ez alatt tehát azt értem, hogy a
belső és külső történések épp azon elemeit köti egyidejűségekké,
melyek különneműségüknél fogva erre káros következmények nél
kül egyáltalán nem alkalmasak. Az emberi lélek alakulására ezek
szerint nemcsak a külső környezet hatása számottevő, hanem maguk
a belső pszichés tényezők egymásrahatása is. Azt mondhatnék,
hogy miként az ember és külvilág egymásra hatnak, hasonlóképen
oszlik meg a viszony néha egy uralkodó lelki tulajdonság és a
többi lelki tényező között. Előfordulhat pl., hogy némely ural
kodó lelki megnyilatkozás csak addig értékes, jó, megfelelő vagy
hasznos, amíg azt egyidejűleg megfelelő belső (vagy külső avagy
mindkétféle) körülmény is kíséri. Ha viszont ezek elmaradnak
vagy megváltoznak, mindjárt gyökeres hatást gyakorolnak a szóbanforgó lelki tulajdonság helyességére vagy esetleg még inineműségére is. És így az az érzés, szándék, gondolat vagy tett, amelyik
az egyik pillanatban jó volt, a többi körülmények megváltozása
folytán a következő percben már rossz és hibás lehet. S miként
„piszok nem más, mint folt nem odavaló helyen,“ úgy néha a jel
lemhiba sem más, mint valamely egyébként neutrális jellemvonás
helytelen időben vagy szituációban való fellépésének eredménye.
Ezzel azonban nem minden ember számol. Vagy nem azt
tesszük, amit kellene, vagy, ha igen, épp a legroszabb alkalomkor.
Ha azonban valamit mégis idejében tettünk és ennek következté
ben sikert is arattunk, könnyen eshetünk abba a tévedésbe,
hogy tevékenységünk ezentúl már mindig sikeres lesz, még akkor
is, ha azt már nem megfelelő alkalomkor visszük véghez. így
akarjuk minden alkalomra, minden időre kiterjeszteni a?t, ami
csak a jelen pillanatra, illetve alkalomra volt jó, kellemes vagy
hasznos. Ily módon nemcsak a jövőre, hanem a múltra is ki szeretnök terjeszteni ezen tetteket és szemrehányást tehetünk magunk
nak amiatt, hogy miért nem cselekedtünk már a múltban is
hasonlóképen. A megbánás és lelkiismeretfurdalás is így jöhet
létre. A lélek ezen időbeli általánosítható hajlama bármely terüle
tén megnyilatkozásra juthat.
Az ember meg lehet győződve egyetlen előnye vagy képes
sége abszolút értékéről olyannyira, hogy azt összes többi képessége
rovására minden helyzetben és minden időben akarja alkalmazni.
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így fordulhat elő, hogy pl. az akarat a tehetséget, az idealizmus
a gyakorlatiasságot, a művészi adottság mondjuk az erkölcsösséget
igyekszik pótolni. Hasonlóképen képzelhetjük el az életben előfor
duló egyes embertipusok keletkezését. A szívember típusa pl.
abban a hitben élhet, hogy a szeretet mindent pótol, minden aka
dályt legyőz. A „mindent lehet csak akarni kell“, az akaratember
elve. Viszont az ész embere mindent indokolni, magyarázni
szeretne, számára — mint Baco mondja — a tudás a legnagyobb
hatalom.
Miként azonban nem lehet mindent egy dologgal megma
gyaráznunk, épp úgy nem lehet mindig és mindenre csakis érzel
meinkkel, csakis akaratunkkal, csakis gondolatainkkal, vagy cseleke
deteinkkel reagálnunk.
Az érzelmek időleges helyessége károsan harapódzhatik el
minden időre, amennyiben elvégzendő feladatainkat, szükségérzeteink
kielégítését stb. sosem az ész vagy akarat zabolázó ereje választja
ki, hanem lelki életünk lefolyása a tehetetlenség törvénye szerint
fog lezajlani. Akin állandóan érzelmei uralkodnak, a külvilággal
sem tud kellő összhangba jutni. Kedvenc tárgyaival, céljaival pl.
annyira össze van forrva, hogyha közülük bármelyiket el kell
veszítenie, e veszteségbe ő maga is belepusztul. Nyilvánvaló tehát,
hogy mindenre nem lehet állandóan sírással, nevetéssel avagy
csakis valamely más érzéssel felelni, mert vannak olyan pillanatok,
amikor érzelmeink teljesen felmondják a szolgálatot, hogy egyéb
lelki tényezőtől várjanak segítséget.
Ha ilyen esetben pl. erős akarat ér el sikereket, ismét nem
jelentheti azt, hogy mindent lehet, csak akarnunk vagy pláne,
hogy mindig csak akarnunk kellene. Mindig akarni annyit tesz,
mint minden egyéb lelki tevékenység helyett is akarni vagy legalábbi s állandóan az akaratot juttatni az uralkodó szerephez. Az aka
rat így átveheti az érzelem, gondolat, tett és képesség szerepét is.
Káros következményei pl. a kényszeredettség, természetellenessé^
és nehézkesség. Az akaratember cselekedetei többnyire heterogén
célt szolgálnak és így képtelen bármit is csupán önmagáért tenni.
Mindebből következik, hogy az aktuális akaratnak, az akarati tarta
lomnak is csak időleges értéke van. Azért beszélünk aktuális akarat
ról, mert miként Schlick M. szerint az összes logikai fogalmak,
úgy az akarat logikai fogalma is teljesen független az időtől. Mindig
akarni tehát képtelenség lenne, mert igen sok oly időpont van,
melyben az akarattal már nem megyünk semmire. Hyenkor lenne
szükségünk megfelelő érzelemre, cselekedetre vagy megfontolásra.
De itt ismét felmerül a kérdés : ha sok esetben az ész szerepe
a döntő, vájjon helyes-e, ha mindenkor csak az ész szavára hallga
tunk ? Ezt a meggyőződést, először Plátó vallotta és kimondta,
hogy mindenkor az észnek kell uralkodnia lelkünk többi részén.
Azonban figyelmen kívül hagyta azt, hogy az ész nem uralkodhatik állandóan, mert a legtöbbször maga is vezetésre szorul. Mégpe
dig úgy gyakorlatban, mint elméletben. A filozófia története ist
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bizonyítja, hogy a legnagyobb gondolkozók is tévednek túlzott
általánosításaikkal. Fichte pl. mindent az énből, Mach mindent
az érzetből, Schopenhauer mindent az akaratból és Schleiermacher
mindent a tudatalattiból akar levezetni. Spinozánál minden Isten,
a materiálistáknál minden anyag, a spiritisztáknál minden lelki.
Kant kimondja, hogy minden, amit érzékelünk, csak tünemény ;
semmit sem ismernünk meg a maga valóságában. Utána jön Hegel
és kimondja, hogy maga a gondolat is élő valóság. A bölcselők
még ma sem tudják megállni, hogy intuitiv meglátásukkal járó
lelkesedésükben ki ne terjesszék egyes esetekre vonatkozó igazsá
gaikat minden esetre. Gondoljuk csak Freud libidójára, Adler
kisebbségi érzetére vagy Russelre, aki logisztikájában igyekszik a
matematikát a logikára alkalmazni ott is, ahol a kettő már egyál
talán nem fedi egymást. Hasonló téves általánosítás indítja Berg
sont arra, hogy mindent intuícióval, a kísérleti pszichológusokat
arra, hogy mindent kizárólag kísérletileg akarjanak megoldani stb.
A gyakorlatiakban is ugyanazon hibák vonatkoznak az észre,
mint énünk más megnyilatkozására. Túlbecsüljük az ész időleges
uralmának értékét és az egyes alkalmakkor való sikere szereplésén
felbuzdulva, hibásan akarjuk mindenkor érvényre juttatni. Nem
számolva azzal, hogy miként minden logikai ítélet tartalma, úgy
az ész uralmát hirdető állítás is csak logikailag független az idő
től, magának az elvnek a megvalósítása csak az időben lehetséges.
Ez azonban természetesen még nem jelentheti azt, hogy minden
időben meg kellene valósítanunk. A gondolkozás időbeli dominán
sának ugyanis igen sok hátránya van : a szenvedések és érzelmek
elsatnyulása, a művészi érzék veszélyeztetése vagy kiölése, a termé
szetes ösztönösség hiánya, mely éket üt leghelyesebb impulzusaink
és megvalósításaink közé. A szeretet helyébe a számítás vagy leg
jobb esetben a józan belátás fog kerülni. Tetteink hasonlítanak
az olyan ember beszédéhez, aki semmit sem bír idegen nyelven
közvetlenül kifejezni, hanem csak anyanyelvéröl való közvetett
lefordítása által. Az ész emberének cselekedete sem más. mint leg
többször elveinek, terveinek és elméleteinek a tett szférájába való
lefordítása, melyen erősen meglátszik a természetes könnyedség és
közvetlen ösztönösség hiánya. Cselekedete legtöbbször a következ
tetések útvesztő és szőrszálhasogató labirintusain igyekszik keresztül
vergődni s ha józan és okos is, sohasem mélyérzésű, izzó lelkesedéstől
hevített. Mindezekből következik, hogy nem lehet mindig csak
gondolkodni és az élet összes problémáira elméleti megoldásokat
találni. A gondolkozásnak is csak időleges értéke van és igen sok
elméleti ellenmondásból csupán a cselekvés adja meg a kivezető
utat. Ilyen kivezető út pl. a kötelességteljesítős is, melynek erkölcsi
értékét az idő gazdaságos felhasználására vonatkozó elv adja meg,
amennyiben arra késztet minket, hogy haladéktalanul a jót tegyük,
mielőtt még annak mibenlétén töprengenénk.
Talán egyedül a tett az, melynek mindenkori alkalmazása
helyes ? Talán mi is egyesegyedül a munkára mondhatjuk azt,
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amit Faust: „Maradj meg pillanat, oly szép vagy?“ Az ember
egyik alaphibája azonban épp abban nyilatkozik meg, hogy mara
dandó pillanatokat keres, ami nyilván ellentmondás. A múlandó
ság átkozóinak kívánja Heraklitos, hogy szoborrá változva élvez
zék a változtathatatlanság gyönyöreit. A „maradj meg pillanat“
fausti vágya ugyanis csak egy bizonyos mértékig fokozza az illető
dolog értékét. Ezentúl viszont épp a „távozz tőlem pillanat“,
másszóval az időbeli disztancia tarthatja fenn a maradandó érté
két. A legtöbb dolog értékét ugyanis épp az elmúlás és időbeli
ritkasága adja meg ; ha valamilyen körülmény folytán gyakorivá
válik, könnyen elértéktelenedhetik. Abban a szóban, hogy minden
napos, gyakran hozzáértjük a kevésértéküség fogalmát is. Mégis
különös, hogy minél jobban kívánunk valamit, annál inkább igyek
szünk azt mindennaposítani, nem számolva azzal, hogy egy bizo
nyos fokon túl az értékes dolog állandó birtoka helyett annak
elértéktelendett mását fogjuk kapni, melyből csakhamar kiábrándu
lunk. Igjr tompulhatnak el kedvteléseink, szenvedélyeink, ha tor
kig való jóllakásig elégítjük ki azokat ; így teheti tönkre az ember
tehetségét, ha örökösen alkotni akar. Mindezzel nem akarunk mást
mondani, mint azt, hogy még a vágyva-vágyott cselekedeteinket
sem lehet káros következmények nélkül mindig végezni : ami kelle
mes vagy értékes, az — rendszerint szintén időleges. Igen sok
olyan időpont van tehát, amikor a kellemes cselekedetek helyett
pl. egyedül a jótett lenne üdvös.
Vájjon ezen megfontolásból kiindulva, igazuk van-e azért a
moralistáknak, hogy a jócselekedetet már feltétlen kivételnek tart
ják abban, hogy ezt már igazán mindig követnünk kell. Eltekintve
azonban attól, hogy erkölcsileg teljesen indifferens cselekedeteink
is vannak, amikor — mint Nietzsche mondja — az erény kipi
henheti magát, hogy annál frissebben keljen fel, azt tapasztalhat
juk, hogy minél jobb, ártatlanabb és odaadóbb az ember, annál
inkább szorul mások erkölcsi védelmére. Ellenben az az ember,
aki nem született angyal, hanem jónak-rosznak ismerője, ha a
rosszat önmagában győzte le, Weininger Ottó szerint oly antitoxint
termel ki énjében, mely immunisabbá teszi a rossz kísértésével és
mások gonoszságaival szemben. S mivel a jó állandó követésének
emberi gyarlóságunk is útját állja, ha emiatt mindig jót nem is
tehetünk, helyes-e az elv abban a formában, hogy a jóra legalább
is mindig törekednünk kell. Mivel azonban a jó tökéletes megközelí
tésének egyik feltétele, hogy teljesítményünket eszményünkhöz
viszonyítva kevésre értékeljük, könnyen eshetünk abba a tévedésbe,
hogy cselekedeteinket mindig elítéljük, még akkor is, amikor már
teljesítőképességünk legvégső határához értünk. Ilyenkor épp az
ellenkező eredményt fogjuk elérni, minden jóakaratunk hiábavaló
lesz és az úgynevezett alacsonyabbrendüség érzetét fogja csak ered
ményezni. Ez a kóros és manapság annyira vitatott tünet bizo
nyos szempontból nem más, mint az idején való és szükséges kifo
gásolásnak nem megfelelő alkalomra, időre való kiterjesztésének
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az eredménye, amikor már teljesítőképességünk végső határához
értünk és teljesítményünket még mindig elítéljük, az ezen túl is
várható javulás reményében. A jóra, helyesre és a tökéletesség
megközelítésére való törekvés is csak addig megfelelő, míg nem
lépi túl képességeink határait. Hasonlóképen vagyunk az alacsonyabbrendűség érzetével, melynek értéke vagy értéktelensége szintén
alkalmi és időleges. Azt mondhatnám ugyanis, hogy miként csakis
az alacsonyabbrendűség megfelelő érzetével lehet nagyra töreked
nünk, éppúgy csakis a magasabbrendűség és magasabbrahivatottság
érzetével lehet valóban nagy dolgot megvalósítanunk. A jóra és
tökéletességre való törekvés állandósulásának egy másik kóros
oldala a kötelességteljesítés hibás értelmezése. A rigorista igen
könnyen hajlamos arra, hogy vágyait és ösztöneit necsak akkor
küzdje le, amikor a kötelességteljesítés ezt megkívánja, hanem az
önlegyőzés ezen élményét minden időre kiterjessze és egyáltalán az
ösztönellenes cselekedetekben lássa a kötelesség kritériumát és
aszkétaszabályok állandó szemmeltartásával az egész életet erkölcsi
törvények megvalósításának puszta eszközévé alacsonyítsa le. Sok
moralista és vallásbölcselö mégis annyira természetesnek tartotta,
hogy mindenkor és mindenkinek a jóra kell törekednie, hogy annak
magyarázatára, hogy ez miért nincs így, külön Istent védő elmé
leteket kellett fel állítani ok, elfelejtve azt, hogy jónak és a jó
megvalósítására irányuló törekvésnek is az idölegesség az egyik
legfőbb kritériuma. Cselekedeteink időbeli állandósulása még akkor
is káros, ha a legjobb szándék füti azokat. Mégis legtöbbször
egyetlen gondolat, egyetlen eszme akar világuralomra törni, abból
a tévhitből kiindulva, hogy ami nekem jó, neked, neki és minden
kinek jó kell, hogy legyen, most és mindenkorra. Különösen az
új dolog igyekszik a legnagyobb mértékben közkinccsé válni, mert
hiányzik az idő távlata, mely téves általánosításainak árnyoldalait
és reakcióit megismertethetné.
Gondolataink, érzelmeink, akaratunk és egyébb pszichés voná
saink egyaránt perszeverálhatnak, amennyiben a csak egy bizonyos
alkalomra helyes lelki megnyilatkozás huzamosabb vagy állandó
időre és minden helyzetben akar megnyilatkozásra jutni. A lélek
ezen időbeli általánosító törekvése a „most“-ból a „gyakran“ és
„mindig“ felé többnyire helytelen és káros. Ha ugyanis levonásba
vesszük az emberek azon csoportját, mely ilyen helytelen irányú
általánosítással is eredményeket és az elismerők táborát tudja meg
nyerni, a túlnyomó többség mégis csak kudarcot vall, bajt okoz
önmagának és embertársainak, ha bármit is mindenkor alkalmazni akar.
Csakis téves általánosítás terjesztheti ki a gondolkozás, érzés,
akarat vagy cselekvés szerepét mindenre és mindenkorra, de éppoly
téves általánosítással igyekszik ezek szerepét és értékét mindenből
kivonni. A legnagyobb tévedésbe pedig akkor esnénk, ha az idő
vel és alkalmatossággal mindent meg akarnánk magyarázni, avagy
azt a következtetést vonnók le, hogy a lelki folyamatok időbeli
állandósulásra való törekvés kivétel nélkül minden esetben káros.
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Épp ellenkezőleg, gyakran az a hibánk, hogy lelki megnyi
latkozásaink és cselekedeteinknek nincs meg az időbeli folyamatos
sága és gördülékenysége. S ami a legnagyobb baj, néha nem
vagyunk képesek arra, hogy egy bizonyos alkalomkor helyesen
alkalmazott cselekedeteinket más megfelelő időre és alkalomra is
kiterjeszteni tudjuk. Csak néhány rövidebb példára utalok.
Sok ember pl. akaraterejét csak családja, alantasa vagy a
gyengébb féllel szemben érvényesíti és meg sem kísérli oly alkalmak
kor, oly időben is érvényesíteni, amikor erősebb féllel áll szem
ben. A self made man olyan típus lehet, mely csakis önmagával
bír valamit elérni, de teljesen tehetetlen, ha másokkal szemben
kell eredményt felmutatnia. Hasonló mulasztásokat észlelhetünk
ösztönös reakcióinknál is. Előfordulhat, hogy némely ember csak
egyes esetekben, mint pl. az étkezésnél helyez súlyt az éhség
szükségérzetének jelenlététére és más alkalomkor, mint pl. alkotá
saiban, nincs tekintettel az éhség szükségérzetére. Valaki nagy
vonalú lehet műveiben, de akkor, amikor az élet gyakorlati prob
lémáival áll szemben, esetleg nyárspolgáriasan kicsinyes marad, stb. stb.
Mindezekből látjuk tehát, hogy cselekedeteinkben, lelkületűnk
megnyilatkozásaiban nem tudjuk a metjfelelő időpontot megtalálni s ha
ez sikerül is, tévesen korlátozzuk egy alkalomra vagy helytelenül
akarjuk minden időre és alkalomra kiterjeszteni. Márpedig a magasabbrendü egyéniségre ugyanúgy érvényes Boda István megjegyzése,
mint az értelmi fejlettség legmagasabb fokára, hogy bizonyos közön
ségesen le nem győzött ellentétek fölibe tud kerülni. A helyes út itt is
a maradandó és időben változó lelki összhangjában van megadva.
Jellemünkre is nagy mértékben vonatkozó időbeli relativi
tás, mely tőlünk bizonyos mértékben mindenkor más és más rea
gálást feltételez, még nem zárja ki azt a lehetőséget, sőt kötele
zettséget, hogy más szempontból gerincesek, időben maradandók
is legyünk, adott szavunkat megtartsuk, önmagunkhoz és mások
hoz megfelelő módon hűek maradjunk és minden időtől független
erkölcsi hitünk és meggyőződésünk legyen.
Csak a szögletes és merevlelkü ember képtelen az időben
változóhoz alkalmazkodni és csak a megvatlan Peer Gynt és a
pillanat emberei kezdenek mindig valami új, mozaikszerü életbe,
kiknél a tegnapnak a mához, a mának a holnaphoz csak annyi
ban van köze, hogy egyazon személyhez tartoznak.
Egyéniségünk értékmérője azonban cselekedeteink belső idő
beli egységében is rejlik : ha jelenünket lígy tekinthetjük át, mint
múltúnk következményét, szerves eredményét és egyszersmind
jövőnk közvetlen előidézőjét. Úgy, hogyha egyszer életünk végé
hez érünk, egész életfolyásunkat úgy szemlélhetjük, mint múltúnk,
jelenünk és jövőnk nem csupán időbeli egymásutánját, hanem
egyben ezek belső ok és okozati kapcsolatát. Seneca szerint az
ilyen embert a századok istenként szolgálják, mert minden időt
egységbe foglal össze : a jelent értékesíti, a jövőt előre élvezi és a
multat emlékezetében tartja fenn.
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A nyelvtani képletnek pedagógia-lélektani
jelentősége.
Irta : KOLOSYNÉ JANKOVICH LEONA.

A lépcsőfokos haladás és tömör ábrázolás.
Párhuzamot vonva az elméleti tantárgyak között, kiderül
hogy a nyelvtan a számtanhoz esik a legközelebb. Mindakettő a
valóságtól elvonatkoztatottau viszonylatokat tár fel és minda
kettő gyakorlati készség megszerzésére irányul. De míg a szám
tannak tananyaga olyan felépítettségű, hogy benne az út a
konkrétumoktól az általánosig és vissza a szabálytól a példáig
könnyen járható, addig ezt a nyelvtanokról nagy általánosan
nem állíthatjuk. Különösen nem az idegen nyelvű grammati
káinkról, ahol e megállapítás ellenőrizhetőségét kevésbbé zavarja
a hazulról hozott nyelvi készség.
A rendszeres nyelvtant az emberi gondolkodás absztraháló,
elméletalkotó tendenciája hozta létre. E nézőpontból is értékes
a tanítása, feltéve, hogy sikerül az anyagot világosan megérteni.
Példa és gyakorlat arra, hogy amit az elme a konkrétumok
között mint szabályszerűségeket ismert meg, azt elvontan és
rendszerezetten foglalja össze. Ezt az alaki-nevelő célt azonban
túlnyomóan csak a hazai nyelvtan keretében tűzhetjük ki
magunk elé. Továbbá a nyelvtan tanulása előkészíti a stilisztika
és poétika tanulását. Végül pedig eszköz a beszéd-íráskészség
tudatos irányítására. Az idegen nyelvek tananyagában ez utóbbi
vonatkozása lebeg cél gyanánt. Azért legelsősorban is úgy kell
a nyelvtant az idegen nyelvi anyag közé ékelni, hogy ezt az
irányító szerepét valóban hatékonyan be is töíthesse. Máig
hiányzik itt a hídverés. Az ismertetendő „nyelvtani képlet“ alap
vető jelentősége az idegen nyelvtanításnál éppen áthidaló természetében
rejlik. Sándor Veuce gymn. német szakfelügyelő fel panaszolja,
hogy a tantervi cél a gyakorlatban ötfélére esik szét, külön a
nyelvtan, külön a beszédtanítás (írás, olvasás, irodalmi ismere
tek, a Kulturkundet nem is említve), s hogy a tanár hajlandó
ságától függ, hogy osztályában túlnyomóan min van a hangsúly.
Hogy a nyelvtant beszédirányító, gyakorlati jelentőségéhez
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minél teljesebben és közvetlenebbül eljuttathassuk, véleményünk
szerint különösen kettős hiányt kell a nyelvtanításban pótol
nunk. Folytatva a számtannal az egybevetést — e par excellence
elvont, de technikai tudást célzó tárggyal, — beláthatjuk, hogy
a fokozatosság elve és a tömör ábrázolásmód eszköze azok, amiknek
a nyelvtanítás máig híján van. Mert egyrészt mind a két tárgy
nál nemcsak involválják egymást az ismeretek, ami szigorú
fokozatosságot követel, hanem a továbbhaladás elméleti téren
a már megérletteknek tüzetes begyakorlottságát, azaz beidegzettségét
is igényli az eredményesség feltételéül, — másrészt pedig a
besűrített ábrázolásmód (pl. kijelölt műveletek) könnyen felidézhetővé, mozgékonnyá, hozzáférhetővé, szóval dispozhnonálissá
teszi a szerzett elméleti tudást a gyakorlat számára.
Nem lehet kétséges, hogy e kétfélének alapvető jelentősége
van abban, hogy az elmélettel megtámasztott számolási készség
már a tanulóévek idején inkább válik vérré, mint a nyelvtan
nal vezetni szándékolt beszédkészség. Jóllehet a nyelvtant a
különféle nyelveknél újra és újra próbáljuk végigtanítani.
A Lépcsőfokok. A nyelvtani képlet.
F sorok írójának 1927. őszén sikerült tanítás közben,
szinte magától adódóan, olyan új kifejezési eszközt létrehoznia,
amely e kettős hiányt egy csapásra pótolja és alkalmazásával
a nyelvtantanítás számtalan közismert nehézsége eliminálódik.
Kipróbáltan a hazai és a német nyelv iskolai tömegtanításánál.
A szerző a „nyelvtani képletét“ először 1928-ban csak vázlato
san ismerteti, szintúgy a belőle szükségképen adódó lépcső
fokos haladás elvét (a német nyelv tanításánál) a „Lépcsőfokok“ c.
segédkönyve első kötetében. Á tankönyvbírálat azonban vissza
utasította. Nyilván kettős oknál fogva. Az egyik a közlés vázla
tossága, amely eredetileg gyakorlati bemutatásban tervezte e
hiány kiegészítését. Ennek elmaradása pedig félreértésekre adott
alkalmat. A másik ok az lehetett, hogy a „Lépcsőfokok“- meg
jelenésekor egyetlen egy tankönyvünk sem vitte keresztül a szigorú
fokozatosság elvét. Már pedig a képlet-alkalmazás a kevert szer
kezetű mondatsorokon és a nyelvtannak máig dívó anyagfelépítettsége és elkülönítettsége mellett könnyen a bonyolultság
látszatát kelthette. Jóllehet lényege és sajátos értéke éppen a
nagyfokú leegyszerűsítésben, áttekinthetőségbeu, rendszeresség
ben nyilatkozik meg. Azóta egyre erélyesebben sürgetik a foko
zatos felépítés elvét és az egytípusú mondatszerkezetek begya
korlásának szükségét, 1928. őszén Novy F., 1931-ben Somssitz,
utóbb Sághelyi, aki különösen Gouinra hivatkozik. Brassay Sámuel
több mint száz év előtt és Gouin SO év előtt lépnek fel ily
követelésekkel. De a tankönyvirodalom átsiklik rajtuk, a mód
szerfejlődés híján marad oly eszköznek, amely ezt a szándékot
valóra váltaná és az anyag összeszervezését szinte logikai
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kényszerrel irányítaná. A nyelvtani képlet, függetlenül Brassaytól
és Gouintól, erre utal.
Puhr Ferenc a Magyar pedagógia XXXVIII. évf. 9—10.
sz. a „Lépcsőfokokéról ismertetést és bírálatot közöl. Szintén
pálcát tör a nyelvtani képlet felett. Félreérti az alkalmazásának
módját és ezért nem ismei'heti fel nagyhorderejű jelentőségét. Nem
választja szét egymástól azt, bogy más egy eszközt megismerni
és más azzal az eszközzel bánni tudni. A kinaiak több ezer év
előtt ismerték a puskaport, de csak a tűzijátékok és nem a
hadviselés céljaira gondolták alkalmazbatónak. Egy hegedűt,
egy fényképezőgépet megismerni nem jelenti a vele bánni
tudást. Ahogyan Puhr F. a nyt. képletet alkalmazni véli, lehet,
hogy úgy nem volna rendkívüli értékeiben kiaknázva. Meglepő
azonban az a biztos állásfoglalása és az, hogy a módszeralkal
mazás gyakorlati bemutatásának nem érzi a hiányát. Angliában
hajóka asztrófák után az életbenmaradt legénységet a hajó
modelljéhez vagy tervrajzához vezetik. Törvénykezéseknél a
helyszínen végigjátszatják a bűncselekményt, hogy az elképze
lés vagy rekonstruálás pontosságában a fantáziának korlátokat
szabjanak. Lendítene módszerfejlődésünkön és a bírálatok tárgyi
lagosságát előmozdítaná a gyakorlati megbizonyosodásnak kie
gészítő exaktsága. Különösen olyan esetekben, ahol a reform
idea a tudattalanból pattan fel és nem spekulativ úton kelet
kezett, hogy kezdettől fogva tökéletes elméletben is kifejez
hesse magát.
Felmerül tehát a szüksége annak, hogy a nyelvtani képletet
újra elvében és alkalmazásának módjaiban behatóbban ismertessük és
utaljunk az elmeműködés törvényszeiiíségeire, amelyeket alkalmazása
érint.
A kultúra fejlődési vonalán a művészet körében is, mint
a technikai megoldások gazdasági területein is, gyarapodnak az
új kifejezési lehetőségek. Velük szelektívebbé válik a gondolat
közvetítés. A nyelvtanok homályossága, lelki megközelíthetleLsége tanulóink részéről egyenesen sürgetik a párhuzamosan több
érzékre ható magyarázatot. Különösen, amikor a szakkifejezése»
szómagyarázat már tehetetlenségében kétséget támaszt az anyag
átvihetősége iránt. S a felnőttek iskolai reminiszcenciái is a
nyelvtanok nehézségéről és tanulási meddőségéről bizonykod
nak. Új kifejező eszközt kellett találnunk, hozzáigazodva korunk
igényeihez.
Mint ahogyan a számtannak egyetemes és megtámadhatlan jellegét — az egyéni önkény kizárásával, — a benne rejlő
törvényszerűségek biztosítják, szintúgy a nyelvtanítás központ
ját is csakis általánosan emberi, minden nyelvben közös képez
heti. Ilyen a gondolatnak, az ítéletnek a szerkezete, amit függetlenül
a mondat lineáris kiterjedésétől globálisan foghatunk fel. Ezt a gondolat
vázat szimbolizálja lényegében a nyelvtani képlet. A minden
nyelvben közöset. Árnyalataiban rugalmasan simul a nyelvi
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megkötöttségekhez a benne lévő elv értelmében. Az elsőrendű
szófajok szintén változhatlan kategóriák, mert a valóság egye
dül lehetséges logikai osztályozásának a kifejezői. (Magukbanlétezők —főnevek, cselekvések — igék, tulajdonságok — mellék
nevek, számok — számnevek.) Ami ezeken túl van, azok között
vannak nyelvenként eltérések, de ezek mindenkor a képlet
alapelve szerint kifejezhetek.

A nyelvtani képlet elve.
A) Egyezményes jelek (jegyek) fejezik ki a szófajokat. A kör
főnevet, a hullámvonal igét, a dűlt vonás melléknevet, a három
szög számnevet jelent sth. Amely nyelvnél a névelők gramma
tikai nemnek a kifejezői, ott célszerű ezeket (végig deklinált
alakjukban is) meghatározott szinnel jelölni.
fi) Állandó helyek jelzik a mondatrészeket. Az első hely az
alanyé, a második a állítmányé, jobbra, lejebb tőle van a tárgy,
fölötte, egy hely kihagyásával ellenpárja: a részes tárgy, körü
löttük a határozók. A jelzőnek nem lehet állandó a helye, hanem
a jelzett szó elé kerül. Mivel kisebb területen kisebb eltérések
mái értelmi változást okozhatnak, célszerű kezdőknél a helye
ket körülkeríteni. E kereteknek az a jelentőségük, mint a négyvagy egyes vonalnak a füzetekben : segédvonalak. (A „Lépcső
fokokéban csak bonyolultabb mondatoknál vannak feltüntetve,
de a tauulói rajzok pontatlansága állandósításukat tette ajánla
tossá.) Fokozza a jellegzetes eltérésüket a keretek meghatáro
zott szinezése. Főleg nagyobb távolságban ülők számára a fali
képeknél.
C) Számozás vagy kisebbített képen nyílvonal-vezetés jelezik a
szórendet. Ez utóbbiakat vagy színekkel vagy szaggatott, ponto
zott sth. vonalakkal tesszük egymástól eltérőkké.

A nyelvtani képlet jelentősége.
A nyelvtani képlet jelentőségét hármas vonatkozásában
fogjuk feltüntetni, viszonyítva I. a tantárgyhoz, 11. a tanárhoz III.,
a tanulóhoz.
I. Vonatkozása a tantárgyhoz. A magyar nyelvtan és az ideen
nyelvek
(kipróbáltan a német nyelv) tanításánál a nyvt.
f éplet alkalmazási
lehetőségei részben fedik egyórást, részben
kiegészítik.
I. A magyar nyelvtannál tisztázzák az alapvető fogalmakat.
2.
Az idegen nyelv tanulásánál az emlékezetnek mnemotechnikai alapot adnak kettős irányban : a) a szófűzési tagokat,
azaz a nyelvi formákat összetar tozásukban rögzítik, b) a szók
nak mondatszerkezeti alakját a megfelelő értelmükkel párosít
ják tagonként össze.
3. Mindkét tárgynál vizuális képzetekkel tömören ábrázol
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nak. a) Átekintést adnak ; b) Irány tjelöl nek a/, elemzésnél, c)
Együtt tartják a szabályérvényesülés feltételeit, d) Zökkenés
mentesen vezetnek át á gyakorlattól az elméletig és vissza.
A nyelvtani képletet természete módszeralakító tényezővé
emeli. A magyar nyelvtanban egyengeti az utat a mindig is
beleértett, de máig kellően ki nem fejtett logikai műveletek gyakor
lásának. Az idegen nyelveknél az illetéktelenül vezető tartalom
mal szemben a nyelvi formát állítja a tanulás homlokterébe. És
a nyelvi készség megszerzésének három komponensét: a szókincs
gyarapítást, a szófűzésgyakorlást és a szabálymegszövegezést
struktúráit egészbe szervezi. Ilyképen a szintetikus nyelvtanulásnak
válik impulziv alapjává és az ikolai tömegnyelvtanítás módsze
rét az exakt tárgyak fejlettebb módszeréhez viszi közelebb.

A képlet jelentőségének részletezése : 1. A magyar nyelvtannál.
Külön tartja a szófaj és a mondatrészkategóriákat és szemlél
teti e kétfélének relációit. Tudjuk, hogy ezeknek állandó össze
zavarása végig kísért minden osztályon. E fogalmak hordozói
az egész anyagösszerendezettségnek, tisztázottságuk nélkül a
feleletek csak a tankönyvsorok emlékezetben tartásán épülnek.
Nyomozva a hibaforrást, két okból láthatjuk származni a bajt.
Az első, hogy a szóknak kétféle szempontból vett szemlélete
a különböző szempontokból vett osztályozás logikai műveletének egyik
esete. Még felnőttek is tévednek ebben, nemhogy csak a gyer
mekek. A tanítás, amely olvasmánytárgyalások során még helyi
értékű szókat is aggályosán magyaráz, e kérdéseken észrevétlen
siklik el. Bonyodalmassá teszi a megértést másodszor az, hogy
a magyarázatnak és a magyarázat tárgyának ugyanegy az anyaga : a
nyelv. Hiányzik a példák elszigetelt exponálása, minden meg
figyeltetésnek elsőrendű követelménye. A nyvt. képlet érzékel
teti a síkokrabontás és az elvonásnak anyagát. Szépen kimutat
ható rajzzal a vonatkozás, a hovatartozás. így pl. hogy az igenév
bővítményei nem a mondat állítmányára vonatkoznak, nem a
mondat sajátos bővítményei. Szintén kézzelfoghatóvá tehető a
nyelvtan egyik legnehezebb fejezete: az összetett mondatok
fajai, ill. a mellékmondatok mineműsége. Hibákat, amelyeket
sem a tankönyvbírálat, sem a tanári gyakorlat nem vett észre,
mert az újabb kiadásokban változatlanul megjelentek, kis tanu
lók a képlet használatával kétséget kizáróan ilyenekül ismertek
Kiderül, hogy a nyelvtan nem nehéz és a tanulói lélekhez egé
szen közel esik, csak az eszköznek vallunk a híján hogy magyará
zatainkkal az elméjéhez férkőzzünk. Mert a kis tanuló szakkifejezéses szóértése lassú és bizonytalan, átfogó ereje gyenge,
elképzelése csak hozzávetőleges ott, ahol precizitásra volnszüksége. A szófaj ill. mondatrész-neveket a jelzéseik egy-egy
karakterisztikummal gazdagítják és ezzel felcserélési esélyük
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csökken, aminek a Ranschburg-féle homogén gátlás törvénye
szerint eleinte fokozottabban vannak kitéve az elnevezések,
hasonlóságaik folytán.

A nyt. képlet jelentősege az idegen nyelvtanításra.
A nyelvtanra nézve is érvényesek a fent mondottak. De
a nyelvtanulásra közvetlenül is kettős irányban jelent a képlethaszuálat (erőben és időben) jobb gazdálkodást, a) Hosszanti
irányban, a szóösszetartás térbeli egymásmellettiségében társít, vagy
ami itt ezzel egyértelmű, időrendben, (homochroniásan) asszociál. így
pl. a prepoziciós és jelzős főnevet kiemeli és összetartozóknak
érezteti, — szintígy a több tagú állítmánynak gyakran messze
széteső részeit. Amikor ezeket a mondat részegészeiként fogja
fel a tanuló, könnyebben küzd meg emlékezete a mondat ter
jedelmével és könnyebben kihangsúlyozza a mondatdallamot. Ez
is támasza az emlékezetnek, mint a dallam és rím az énekszö
vegnek, versnek. A gramofonos tanításon kívül nem esik
elég hangsúly a mondatdallam ápolására. Pedig ez a nem
eléggé méltatott tényező nagy szerepet játszik abban, hogy
miért könnyebb a dallamosabb és rövidebb mondatstruktúrájú
nyelveket megtanulni.
b) Haránt irányban az aluli és a tartalom között, azaz egyidejű
leg (sinchroniásan) is társit a nyvl. képlet. Szófűző elemeket (viszony
szók, deklinált névelők, kötőszók), amelyeknek nincsen élesen
körülhatárolt tárgyképzetük és jelentésüket inkább érzés, mint
fogalom alkotja, továbbá névpótlókat (névmás, határozószók),
amelyeknek tárgyképzetük változik, részben pedig hiányzik
nyelvünkben a kogruens szópárjuk, nyelvünkben, — (minek
folytán szoktalau árnyalatokra utalják a nyelvérzéket), — segíti
a nyvl. képlet a maguk érlelem-érzelmi tartalmukhoz kapcsolódni. A
nyelvtanulásnak a rendkívül fontos mozzanatával szemben a
nyelvtanítás, melyet cselekvések és gesztusok sora szakadatla
nul nem kísérhet az iskolában, mint ahogyan az a természetes
nyelvtanulásnál e célból ösztönösen történni szokott — máig
szinte eszköztelenül állott. A direkt módszer hatásán induló mondatszerkezelkeveredések nagy tömegekben zúdítják a tanulók felé
az efféle szókat a tanítás legelejétől fogva.. S tetézi a bajt,
hogy a feleleteknél a mondatok szövevényes teljességét kérik
számon. Az eirdékezet e túlértékelése mutatkozik a feleletek
értelmetlen hiányaiban, ill. összecserélésekben. Nyílt ugyan a
szándék, hogy a hozzávetőleges fordításoktól megtámasztotta!!,
amelyeket a nyelvtisztaság stiláris követelménye nem enged az
eredetihez egészen közelférni, a fantáziát megkapóbb tárgykép
zetes szók segítsék e szürkébbeknek értelmét is felfedni. De
ez inkább csak a nyelvtudás elórehaladotabb fokán követke
zik be.
Korán, túlnagy bőségben és változatban, következőleg nagy
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időközökben és sokfélétől tarkítottan lépnek fel e másodrendű
szók. Ha a tanítás nem tévelyedik el a teljesen más lélektani
feltételek mellett működő természetes nyelvtanulás mezejére,
hogy azt az iskola más, sajátos adottságai között utánozza^
hanem a nyelvtanulást is csak az értelmi cs emlékezeti működés tör
vényszerűségeinek nézőpontjából irányítja, akkor magától előáll a
követelés, hogy az egyfélék ismételt halmozása szükséges. Hogy az
agyműködésnél az azonos engrammok együttrezgését ez meg
könnyítse, amíg csak szummálódással ezek annyira fel nem erő
södnek, hogy idegen elemek huzamos közbeiktatása után is kész
séggel és exakt újuljanak fel, ha erre szükség van. Amennyi
ben az iskola e fontos lélektani tényt figyelmen kívül hagyja,
— azon az alapon, hogy ez a természetes nyelvtanulásnál sem
fordul elő, — annyiban az eredmény e tévedést kimutatja.
Tanulóink évek múltán sem jutnak el a szóifűzési alakok pon
tos beidegzettségéhez és növekedve a leckék terjedelme, egyre
gyötrőbbé válik számukra a mindig újszerűnek tűnő mondat
szerkezetek beemlézése. Még egy másik lélektani oka is van
annak, hogy tanulóink, ha korán kevert szerkezetű mondatok
betanulására kényszerülnek, a másodrendű szókat miért hanya
golják vagy cserélik el. Ez az, hogy elménk az újat globálisan
fogja fel és csak utóbb fordul a részletek felé. A figyelem tehát
eleinte a tárgyképzetes szók felé fordul, mint amelyek a mon
datértelem hordozói. így tehát a szófűző elemeken mint másodrendűeken ösztönösen átsiklik. Ezzel az iskola, — amikor szükreszabott időben, korán kevert mondatszerkezeteket taníttat nagy
tömegben, — maga fejleszti ki a diszpozíciót a felületességre, kihagyásos és torzított, azaz értelmetlen feleletekre. S a tapasztalat
igazolja, hogy ez a hajlam később magától már nem fordul át
exakt munkára.
A nyt. képlet alkalmazása ezekkel szemben egyfelől az
egytípusú mondatok halmozását sürgeti sajátos természeténél
fogva. Ez esetben a változó szavak mögött visszatérő) ugyan
egyféle szerkezet, — a homophoniás asszociációk réven — egyre
világosabbá lesz mondatrészbeli vonatkozásában és vele együtt egyre
jobban beidegződik az adekvál nyelvi forma. Amennyiben pedig az
összetartozó, de a szórendben gyakran széteső tagokat egy-egy
keret összefoglalja, ezek egységes részegészeknek tűnnek fel, mind
egyik külön fontosságot nyer és a figyelem homlokterébe állít
hatók. Végül, mivelhogy sok esetben ugyanazok a keretek sze
repelnek a magyar és az idegennyelvű szövegnél, az egyes kere
tek idővel jellegzetes értelem-érzelmi színt nyernek. Ezt a lokális memo
ria aztán az egyféle keretbe illesztett minden szóra átviszi. (Pl.
tárgy, részeshatározó, módhatározó, stb.).
A képlettel történő idegen nyelvtanítás a kezdőfokon nem
Óvja a beszélgetés folytonosságát, nem kelti a tá/salgás látszatát. Nem
a beszéd teljességei>ő)l indul ki, mint a diret-l módszer, mivel
hogy hiányzanak az iskolai keretből a természetes nyelvtanulás
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tényezői és nem áltatja magát azzal sem, hogy a tanuló lelki
beállítottsága itt ugyanaz lehetne, mint a természetes nyelvtanulás
nak biológiai együttesében. Tehát nem ad oly egészeket, amelyekből
utóbb a spontán beszédébe kísérleteinél majd kívánt részleteket
kitördelhet. Hanem fordítva, késztermékek helyett inkább nyers
termékeket ad, hogy alkalomadtán ezeket fűzze össze beszéd
fonallá. Ezért a képlettel tanítás nem analitikus, hanem szinte
tikus nyelvtanítási iránynak mondható.

A tanítás fokozatai.
Hogy e tanításirány értékeit kiaknázhassuk, célszerű a
következő sorrendben haladni :
a) Képsávokról vagy a környezel-bői szavakat taníttatunk.
Puszta megnevezéseket névelőkre, kiejtésre ügyelve. Az egy tárgy
körből vett szók mögött rejlő fogalmakban sok a közös vonás
vagy hangulati szín, ezek szakadatlan ismétlődésre felerősödnek
és intenzivebb képzeteket idéznek fel, mintha pl. mesék fona
lán a legheterogénebb szavak tarka sora követi egymást. A szófajUag is csoportosított szók megtanulása pedig azért gazdaságo
sabb, mintha igét, főnevet, melléknevet stb.-t keverten tanítunk,
mert részben a hangsúly ismétlődik bennük, részben a képzőik.
A figyelem feléjük fordul s beidegződik a képzők alakja és
jelentősége, ami a nyelvérzék fejlesztését sietteti. Szintén az
emlékezés törvényszerűségének figyelembevétele az, ami ez elv
nél vezérlőgondolat.
b) Úgy véljük, célszerű, ha a fordítás nem követi, — amint
az ma szokásos — hanem megelőzi a német szövegel. A tanult
szókból u. i. egyféle szerkezetű mondatokat alkotunk, később
alkottatunk. E magyar mondatok közül nehányat a képletbe
tördelünk és magyarul elméztetjük. Célunk a mondatbeli vonat
kozásnak intenzív felismertetése, nem a legjobb, hanem a leggyen
gébb tanulóink kedvéért. Az elemzés nagy könnyedséggel tör
ténik a képlet mentén. Az egész gyors lepergésű. Közben ugyan
azokat a mondatbeli vonatkozásokat érzékeltetjük. Ugyanazokat
az agy-engrammokat hozzuk együttrezgésbe. így a változók
mögül ezek kiütközőbbek lesznelí. A természetet követjük itt.
A természet sem magyaráz, hanem a környezetből vagy olva
sott, hallott szövegből egyet és mást kiütközőbbnek éreztet.
Valamit, ami tudat alatti lelki tartalmunkkal szorosabban össze
függ. (Természetes kiválasztás ösztöne.)
c) Az ily előkészülettel már kiütközött mondatbeli viszony
ismétlődik ezután a német, ill. idegennyelvü mondatoknál. Nagy bő
ségben szerepelhetnek, hogy a szófűzésbegyakorlás minél ered
ményesebb legyen. A beállható monotonság ellen véd a képsáv
gazdagsága. Viszont az egy tárgynál időzés elmélyülést enged.
Őszintébben és intenzivebben, mint ahogyan a kezdő fokon ezt
a leghangulatosabb mesékkel is elérhetnék. A mesehangulat
6

»2

K o lo s y n é J a n k o v ic h L e o n a

finomságait csak a nyelvet ismén*) veheti át a szövegből. Láttuk
tanítványainkat vidám sorok felelésekor, láttuk, amint a lecke
felidézés erőfeszítése és a felelés szorongó érzése minden mese
beli hangulatot teljesen lefojtott. Ellenben a mondatok teljes
megértése és némi hézagossága teret enged a fantáziának, a
kedvnek, amikor is a szók kiejtése, a szófűzési alak megjegy
zése nem kötik le az összes figyelemenergiát.
d) Tanácsos ezután ismét a német, ill. idegennyelvi mondato
kat (szükséghez mért mennyiségben) a képletbe tördelni. Elemeztetjük őket. Nem a grammatika kedvéért, azaz nem a mondat
részek megnevezése céljából elsősorban, hanem azért, hogy az
elemzés közben adódó kérdéseket és a velük járó szórendvál
tozatokat tüzetesen gyakoroljuk. Itt a teljes képlet helyett a
számozott vagy abc-vei jelölt mondatrészhelyeket nyílvonallal
kapcsoljuk a táblán össze. Ez gyors, könnyű és az osztály élénk
közreműködését kiváltó tanulságos munka. A szókincs vele ak
tívvá válik. A szórendváltozaloli között való eligazodás előkészít az
irodalmi művek intenzívebb megértéséhez és nem utolsó sorban átvezet
a spontán beszédhez. A képletváltozatnak lélektani jelentősége itt
ugyanaz, mint a kottának a zenedarab tanulásánál. Vizuális képze
teket ad. De nem az történik, hogy a zenész a hangjegyek
képét jegyzi meg, hogy aztán kívülről azokat maga elé idézze
és ezekről játssza le a darabot. (Lásd Puhr F. bírálatát.) Hanem
a mozdulatok vagy hangok, ill. szók egymásutánjának az útját
jelzik addig, amíg ezeknek egymásutánja gyakorlással, kihagyá
sok nélkül és téves beiktatástól mentesen, beidegződik. Itt a
gépiesedés folyamata áll elő. Technizáljuk vele a nyelvtanulást.
Elérjük, amit általában a traininggel. Csökkennek a gátlások,
csökken a téves társításokra, a kisiklásokra való hajlam és
csökken az ezeknek leküzdésére szállítandó energia. A munka
végzés ezért könnyebb és exaktabb. Nem a munkavégzéshez
szükséges energiamennyiség válik kevesebbé, hanem a gátlások
leküzdésére fordítandót takarítjuk meg.
E fokon fordításokra már nincsen szükség, hogy a magyar
szöveg zavaróan ne hasson. Itt nagy tere nyílik a változatoknak,
amint azokat az éppen aktuális mondatszerkezet nehézségei
sürgetik. Háromféleképen is követelhetjük a feleleteket. Cson
kán: pl. in dem Zimmer. Fordított szórendben: In dem Zimmer
strickt die Mutter das Jäckchen dem Kinde. Egyenes szórend
ben: Die Mutter strickt u. s. w . — Csonkán, hogy a mondat
dallam fülbemászóbban csendülhessen ki. Alkalmasabban a be
idegződésére. A csonka helyhatározókat pl. tanácsos élénk gesz
tusokkal kísértetni. Kedvfokozás és a beszéd intenzívebb átértése, átérzése jár velük.
e) A technizálás e fokát a tudatosítás követi. Újra a képletbe
helyeztetünk néhány népszerűbbnek bizonyult azonos szerke
zetű mondatot s elemeztetjük az idegen nyelven. Majd elvon
ju k a szabályt, miután felismerték a tanulók az érvényesülésé
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nek a feltételeit. Nyilvánvaló, hogy így zökkenésmentesen vezet
át a képlethasználat a gyakorlattól a szabályig. A szabályszerű
séget módunkban van a képletben kiütközőbbé tenni színek
kel (mindig következetesen alkalmazva) és részletezőbb rajz
zal az alapelv értelmében. A mnemotechnika szélsőségeitől óva
kodjunk, ezért fontos a színek és jelek egyértelmű használata
végestől-végig. A kiteljesített rajzot is csak ritkán idézzük fel.
Általában a nyt. képlet megterhelésektől menten legyen a tanu
lók előtt. A képlet vizuális képzetéhez fűződött mondatszerkezet-változatokban ugyanazon pszichikai törvényszerűségnél fogva
felismeri a tanuló az állandót, a nyelvvázat, mint ahogyan fel
ismeri más téren is (pl. emberek, állatok, stb.), a másodla
gos egyéni tárgyképzeteiben az elsődlegesei, ill. az általános
tárgyképzetét. Ez a nyelvtudásnak, a spontán heszélnitudásnak
elengedhetetlen feltétele. Mi a képlettel tanításnál a feltétel bekövet
kezését mesterségesen és tervszerűen siettetjük. Mert az iskolában híján
vagyunk azoknak a külső és belső (pszichikai) adottságoknak,
amelyek a természetes nyelvtanulásnál ezeknek létrejöttét biz
tosítják.
f) A szabályelvonás fokát megelőzheti, meg követheti is
a tanulók idevágó otthoni munkája. A képsávok mentén vezetett
azonos szerkezetű mondatok halmozását skálagyakorlatoknak
neveztük el. Hasonló szerkezetű mondatokat olvastatunk, íra
tunk, szerkesztetünk a tanulókkal eleinte otthon, később spon
tán az osztályban. Eleinte csak egyféléket, később egyre gaz
dagabb változatokban. Így jutunk el az olvasmányaink kevert
szerkezetű stílusához. Az írásnál kezdetben egymás alá íratjuk
az egyféléket, amint azt Kleyer Die Grainmatikslunde c. művé
ben ajánlja. Ugyanez az, mint a Losomitz-féle rovatos tábla,
amellyel ő 1931-ben lépett fel. A képlet nem cserélhető ezzel
össze, mert számtalan olyan alkalmazási lehetőségei vannak,
amelyek a Kleyer-féle egyféléknek rovatos egymásaláírásban
nem lelhetők fel.
A képlet tehát átvezet a konkrétumoktól az absztrakciókig
és vissza zökkenésmentesen és bő begyakorlási lehetőségeket
ad, akár a számlanköm/veink példatárai egy-egy szabály begyakorlá
sára és kellő időben való tudatosítására. Az exaktságnak e példáját
követve, gazdaságosan járunk el. Célunk a hibacsökkentés is. A.
gátlások kirekesztésével (ismételjük), csökken a leküzdésükre
fordítandó energiamennyiség.
A direkt módszer szerkezetkeveredésénél nincs alkalom az egy
félék prompt begyakorlására, sem a kérdések-feleletek econoniikus kijegecesedésére. Mostoha viszonyok között levő osztá
lyokban csaknem annyi a téves, mint amennyi a helyes felelek
De a hibás is szintúgy nyomot hagy a hallgatók lelkében, mint »
helyes. Ez kezdő tanulóknál rontja a nyelvérzéket, gyarapítja ».
leküzdendő gátlásokat és nem engedi a tiszta nyelvformákat
kialakulni, mint ahogyan az a természetes nyelvtanulási miljó6*
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ben zavartalanul megtörténhetik. A tanár kénytelen minden
egyes tanulóval külön foglalkozni, ami a tömegtanitásnak
magánjelleget ad. Ez ellen a némileg dilettánsízű, magánoktatásjellegű tömegtanítás ellen küzdünk a képlettel vezetett m ód
szerünkkel. Ez nem rekeszti ki, hogy tanítványainkat egyéni
leg ne neveljük, de belátható, hogy a hibaejtés esélyének sza
porítása nem az egyéni értékekkel való sajátos bánásmódot vonja
maga után, hanem idófecsérló és energiapazarló eljárás, amely
kényteleu óratöbbletet sürgetni és az osztályt csoportokra bon
tani, hogy az egyesek szóhoz jussanak és feleleteik egyénenként
külön-külön javítás tárgyát képezhessék. I képlettel való idegen
nyelvtanítás elsősorban az iskolai tömegtanitásnak a megoldása, ahol
50—60 tanuló egyidejűleg és egyöntetűen kifogástalanul fordít
hat magyar szöveget idegen nyelvre, mondatonként. Vagy
elemezhet karban, felelhet az adott mondat minden változatá
ban, amint a tanár a rajzon azt pálcával irányítja. Mintegy gyári
üzemre teszi át a képlettel dolgozás a nyelvtanítás eddigi kisüzemét.

A nyelvtani képlet a magyar és az idegen nyelvtanításnál.
Vannak értékek, amelyeket mindkétféle tanítás kiaknázhat.
Ilyenek : a) az egybevetés Tanítási irányunk ma rengeteg anya
gával mintha visszafejlesztené a megismerés e primer eszközét.
i\ memorizálási anyag gondolkozáselállítóan sürget. A hasonlók
nak ilyenül felismerése juttatja új ismeretekhez a kis gyerme
ket is világmegismerésében és a búvárkodó tudóst. Az életrenevelési tendencia sürgetné, hogy gyakori egybevetésekkel
fejlesszük az érzéket az egyéni megoldásokra ú| helyzetekben.
Mert a hasonlóságok felismerése egymástól távolabb álló dol
gokban az alapja minden eredeti és önálló gondolkodásnak.
A nyt. képlet a különböző nyelvek mondatszerkezetét vetíti ki
szövegmentesen és a strukturális sajátságaikat egybevetésre alkalmas
világosan láttatja.
b) Mindkét nyelvben sémát ad a képlet az elemzésre. Mint
másutt, úgy az elemzésnél is megfigyelhető, hogy a hibák
betoldásiak, kihagyásiak vagy felcserélésiek. A képlet felülről
lefelé a kérdésnek, a feleletnek és a megnevezésnek menetét
jelzi. Keresztben pedig azt a sorrendet tüntethetjük fel rajta, (a
keretekbe írt számokkal pl. eleinte), amely menetben a mondatrészről-mondatrészre való haladást kívánjuk. Az elemzésnél
ejtett hiba minden tanuló előtt szembeszökővé lesz és a felelő
maga javítja ki magát.
c) A képlet együtt láttatja a szabályérvényesülés feltételeit. Szimul
tán hozza azt, amit a beszéd sukceszive. Amikor a magyarázó szó
elhangzott, amikor a könyv szövegére az emlékezet gyenge, ott
vau minden együtt a képlet tömör vizuális képében, hogy a
gyenge tanuló is leolvashassa hiánytalanul róla a maga érthető
nyelvén.
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d) A szabályelvonás előtt oly részletesen foglalkozhattunk
a hasonló esetek tüzetes megfigyelésével, hogy mire ez sorra
kerül, a gyakorlatban már ismert szabályszerűség tudatosítva
is van. Pusztán az elvonásnak megszövegezésére vár az elme. Mert
ösztönös a tendencia a konkrétumoknak egyre feljebb emelé
sére az abstrakciók felé. Elmeművelő, képző hatású és tanulsá
gos példa az élet számtalan más esetére, ha korán gyakorol
tatjuk a hibamentes elvonásban a tanulót. A képlet használata
mellett nem kényszeredik arra, hogy végig nem vezetett elvo
nások eredményeit jól-rosszul emlézze be. Mire itt a szabály
elvonásra kerül a sor, a tanulóban, ha a tudásvágyat engedtük
benne őszintén felszínre törni, — ami nem szórványos, de nor
mális jelenség, — él benne a vágy, hogy amit homályosan sej
tett, de szabatosan megfogalmazni még képtelen, végül is kifo
gástalan formában szövegezze meg tanára és társai segítségével,
llyképen a meghatározásnak minden szava indokolt és szüksé
ges lesz és a szabályelvonás lelki élménnyé.

A tanár vonatkozása a nyelvtani képlethez.
Bármily megváltást jelentsen is a képlethasználat tanárra
és tanulóra, nem számíthatunk arra, hogy akik évtizedek óta a
maguk módszerének kiforrásához jutottak el, könnyen ráálljanak e módszer elfogadására. De, az elasztikusabb lelkűek és
vállalkozóbbak nagy hasznát látják.
Mint minden segédeszköznek, ennek is megvan a maga
felléptetési ideje. Készületlenül, a fokozatosság kardinális elvé
nek elmellőzésével bonyodalmakat okozhat. Elkésve alkalma
zása már feleslegessé válik, az eltékozolt energiákat vissza nem
váltja.
Ha a tanár alkalmazni kívánja, legyen azzal tizztában,
hogy a képlet alkalmazása ez idegen nyelv tanításnál az egylípusá mondatok halmozását kívánja. Azzal is, hogy tulajdonít-e a
nyelvtannak beszédirányító fontosságot, vagy csak szükséges
ballasztnak érzi-e. Puhr F. cikkéből kiviláglik, hogy ő a nyelv
tant nem tartja annyira megtanithatónak, hogy beszédirányító
szerepét betölthesse. Ez érthető is abból a beszervezetlenségből
és a grammatikának függelékjellegéből, ami a mai se nem
direkt, se nem grammatizáló jellegű ú. n. „Misch-masch“-m ódszer mellett érvényesül. Polgári iskolákban, noha a tankönyvek
közük, a tanárok ritka esetben tanítják a nyelvtant. Közlött
terjedelmében sehol azt nem követelik. Nem is követelhetik a
tanulók elkínzása nélkül. Míg viszont a képlet alkalmazásávaT
kültelki iskolákban is könnyedséggel megtanítható ugyanaz.
Amennyiben a tanár alkalmazni óhajtja a nyelvtani képle
tet, az elsoroltakon kívül hasonsíthatja a) magyarázatánál, b) hiba
javításoknál és c) összefoglalásoknál.
a) Magyarázatnál. A tanár beszédének mintaszerűnek kellene*
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lennie, hogy a tanulók türelmi képességével vissza ne éljen.
Beszélünk zenei türelemről, amellyel a hallgatóság füle hozzá
igazodik az elkerülhetetlen orcheszleri elhangolódásokhoz. Min
denfajta műélvezetnél, különösen az előadásbelieknél, fokozott
türelemre van a felnőttnek is szüksége. A tanulónak is! Gya
kori hiba a tulpongyola beszéd, amely figyelem-elterelő a dol
gok lényegéről. Másik szélsőség a korán tudományos jellegű,
tömör beszéd. Mindkét esetben az előadás tökéletlenségeit hiva
tott pótolni a beszédet kísérő rajz. Egyfelől a szétesőket össze
foglalja, másrészt amin a beszéd átsietett, azt rögzíti. Ma, amikor
minden téren gépek szorítják ki a tökéletlenségeket az emberi
teljesítményekből, méltányos és jogos, ha a tanítás a maga
körébe von egy oly eszközt, amely a tanár szubjektív hiányai
val szemben olyan objektív tényező, amely megóvja a tanulót
attól, hogy jószándékú törekvései éppen a tanárában is rejtőz
hető emberi gyarlóságok folytán meddők maradjanak.
b) Hibajavításoknál. Amennyiben a nyelvtannak beszéd-, ill.
írásirányító jelleget tulajdonítunk, rákényszerülünk, hogy hibák
nál a sértett paragrafusokra hivatkozzunk. Hogy újból és újból
kapcsoljuk a gyakorlatot az elmélettel. De itt tátong az áthidal
hatatlan űr. A tanuló elméleti tudása rendesen sekély ahhoz,
hogy a hibáit az illető paragrafusokba sorolni tudja. És ezek
idézése a gyengébb tanulónál pusztán „zengő érc, pengő cim
balom“. A nyelvtani képlet szövegmentesen és oly konkrété
vetíti ki a tanuló elé tömörségében a szabályszerűséget, hogy
egy-egy hibaejtést oda soroltnak tüntetni fel, nem ütközik semmi
nehézségbe. Pl. A dem és den esete. Vagy a több tagú német
állítmány szórendje pillanatok alatt kimutatható. A magyar
nyelvtanban pl. a két t-vel írt tárgy, a hibásan kettős s-sel írt
módhatározó, stb. Éppen a képlettel való utaihatóság a hibákra
segít oda, ami a gyakorlatban, úgy látszik, a legnehezebb, hogy
a tanuló megtanulja a konkrét esetet az elvont kategóriába be
sorolni.
c) Összefoglalásokhoz, egybevetésekhez a uyt. képlet termé
keny szempontokat ad. Pl. Végig a szófajok tipikus kérdései.
Végig a ragok. Németben végig a névelő vagy a névmás vál
tozásai. Teljesen más ezeket gépiesen betaníttatni és más ezeket
a képletbe beiktatottan, — vonatkozásaikban a mondat egyéb
konkrét tagjaihoz — megjegyeztetni. Az holt tudás, unalmas és
sokszor meddő. Ez életteljes és praktikus.

A tanuló vonatkozása a nyvt. képlethez.
A tanulónak tévedései agyműködésének hármas főirányá
ban találják meg a hibaforrásaikat. A figyelem, az emlékezés vagy
az értelem működésének pillanatnyi vagy huzamosabb ellanyhuJásai vagy szünetelései okozzák.
a) A figyelem, tudjuk, hogy hullámzó, nem egyenes vonalú.
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<PI. hirtelen óraketyegésre figyelünk fel, amelyet változatlan
csendben az imént még nem hallottunk.) Tulkövetelés a tanu
lótól szünetlen feszült figyelmet várni. Sokszor éppen a hallot
tak váltanak ki benne értékes képzettársításokat és ezek nyo
mán indulva már kiesések állanak be számára a magyarázatból.
Nem is szólva a szórakozottságnak kevésbbé méltányos esetei
ről. A rajz frissesége, a mozgás már serkentően hat a figyelemre,
mint minden cselekvés. (Színdarabok drámai hatása, szemben a
cselekvénytelen párbeszédekkel vagy monológokkal.) A képlet
hézagosságánál és szimbolikus jellegénél fogva, mint minden
talányszerű, izgatja, foglalkoztatja a kíváncsiságot, serkenti a
figyelmet.
b) Az emlékezés is erős támaszt nyer a képletben, ami m ár
az eddig elmondottakból is kiviláglik. Az a fáradság, amellyel
a kis gyermek a 10-féle szófajjelet betanulja és hetek és hóna
pok eltelte közben a szófajok helvi értékeit, valóban elenyészően
csekély ahhoz, hogy ezt (mint Puhr F. is) felpanaszoljuk. Mennyi
tájképet, idegen városok útirányait, plakátokat, műkincseket,
jelzéseket stb.-t jelzünk meg úton-úlfélen pillanatok alatt és
tartunk meg éveken át. Éppen a tanításunk nem aknázza még
ki eléggé a helyi memóriát és azért itt a benyomások, ha sűrűn
visszatérnek, — tisztán és élesen rögzítődnek meg. — A képlet
vizuális képe pluszt sem jelent, amely meddőn terhelne. Egy
színdarabot nézni nem fárasztóbb, mint annak térbeli képzetei
nélkül pusztán csak a szöveget hallgatni, pl. a rádióban. Sőt.
Az akusztikus benyomások könnyítő kiegészítést nyernek a
vizuálisokban. Itt ugyanaz az eset forog fenn. A két érzék
szervre való egyidejű hatás kétféle képzeteket rögzít és ezek
felidézésénél az egyiknek tökéletlenségei a másikban pótlást
találnak. A képlet elemeinek megjegyzése mnemotechnikai ala
pon történik. Mint a belüké, számjegyeké és számtalan jelzés
módé. De az alkalmazásuk már egyezményes kulcs szerint tör
ténik. A nyvt. képlet korai elszakadása a mnemotechnikai alap
tól és a sokféle irányban való végigvezethetősége, gazdag
kifejezőképessége magasabbrendűvé avatják. Mint ahogyan az
írásmódunk az, a kinaiaknak 13000 betűs írásához képest. Ez
alapon is várható úttörése az idegen nyelvtanítás terén. Egy
szerűségében és következetes végigvezetőségében rejlik kor
szakalkotó ereje, ahogyan az rejlett az egyszerű, bár keresztül
vitelében komplikáltnak tűnő hangjegyírásban a zeueirodalomra
nézve.
c) A tanuló értelmi működésére is serkentően hat a nyelv
tani képlet. Irányítja a síkokrabontássál és különtartással az
elképzelést. A képlettel tanításnál a vonal és mozdulat irányítja
a gondolkodást, mint a karmesteri vezénylés, a rendőri útjelzés, a katonai vezénylés stb. Másnemű a gondolat, mint a vonal*
mozdulat, lámpafény, stb. De a színkróniás asszociáció és sole
esetben a homophoniás válik a gondolkodás-beirányításnak
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eszközévé. A felelésnél azért értékes, mert a gondolatot függet
leníti a tankönyv szövegétől és önálló felelésre késztet, lîz a
gondolatbeli tunyaság ellen véd s az értelmetlen gépies tanu
lás ellen és beszédbeli szabatosságra és bátorságra nevel korán
a nyelvtanítás kapcsán.
Az elmondottak talán útirányt nyitottak a nyt. képlet sok
oldalú hasznavehetőségének méltánylásához. Remélhető, hogy akik
első közlésekor elítélték, azok vélekedése úgy fog hatni az
utókor előtt, mint az a túlzott buzgalom és aggályosság, mely
a vasút használatától oly érvvel akarta a közönséget saját érdeke
ellenére visszatartani, hogy az azért alkalmatlan a közlekedésre,
mert agyrázkódást okoz! A nyvt. képletet meg kell ismerni
alkalmazási lehetőségeiben, hogy nagy értékéről a tanárság
valóban meggyőződhessék.
(A nyelvtani képleteknek nyomtatás útján való terjesztése szerzőileg
védve.)

1 MMMd Pí
egységbe tömöríti mindazokat a tudósainkat, akik lélektani problé
mákkal foglalkoznak

a n a g y k ö z ö n s é g h e z és elsősorban a m ű v e l t k ö z é p o s z tá ly h o z is fordul, hogy vele a helyes lélektani belátások nagy
gyakorlati fontosságát felismertesse és hogy benne ép pszichológiai
érzéket fejlesszen ki. A nemzeti kultúra legnagyobb kincse : p o 1g ár a i n a k e g é s z s é g e s l e l k e , az egészséges továbbfejlődés
egyedül igaz biztosítója. A nemzeti kulturális megerősödés célját
bármely téren — a nevelésügy, az egészségügy, az állami belső kor
mányzás, a társadalmi berendezések és a külpolitika terén is — csak
biztos lélektani alapokra építve szolgálhatjuk megfelelően.

1 MMY M
a külföldi

tudományos élettel való kapcsolatokat is elmélyíti.

1 MMMGt Pi
a nemzeti és az egyetemes kultúrának, a tudománynak és a gya
korlati életnek építője.
Kiadja a M agyar P sychologiai T ársaság. Megjelenik évnegyedenként
Előfizetési ára évi P 16-—, félévre P 8"—

ISM E R T E T É SE K , B ÍR Á L A T O K .
ELMÉLETI LÉLEKTAN.
BODA ISTVÁN DR.: Bevezető' a lélektanba. (Egy lélektani rendszer
vázlata.) Budapest 1934.
A tanulmány célját így határozza meg a szerző : egyrészt általá
nos bevezetést kíván adni bármely lehetséges tudományos lélektani
rendszer kiépítéséhez, másrészt lefektetni és vázolni akarja egy meg
határozott lélektani rendszer legvégsőbb alapelveit és kereteit. Fejtege
téseinek bevezető fejezetében általános ismeretelméleti kérdésekkel
foglalkozik és az „értelmes ismeretet“ lehetővé tevő alapvető határozmányokat állapítja meg. Ilyen végső szükségszerű jellegzetességet lát
az önmagával azonos egység, az egész-jelleg, a szervezettség, a belső
szerkezeti tagoltság alapvonásaiban. Az emberi értelem sajátos deter
minációja az, hogy felfogni, rögzíteni, értelmi műveletek anyagává
tenni, lényegében meghatározni és átfogó élet- és világszemlélet rend
szerébe beépíteni csakis olyan dolgokat tud, amelyek az önmagával azo
nos egység, az elhatároltság, a belső tartalmi szervezettség és tagoltság,
valamint az egész-jelleg ismeretelméleti követelményeinek megfelelnek.
Ezek a követelmények minden más tudományos ismeretrendszerrel
egyetemben érvényesek a lélektani megismerésre vonatkozólag is.
A lelki egység, azonosság, egész-jelleg és szervezettség igazolását
a könyv második fejezetében adja a szerző. A legelemibb eszméleteink
már úgy szerveződnek be lelki életünkbe, mint valami önmagával azo
nos egységnek, egésznek részei. Ennek a pszichés egységnek legvégső
oka az „én“, amely a személyi-lelki életnek központi és egybetartó elve.
A biopszichés „én“ fejlődés-egységére és az összes átéléseket egybe
kapcsoló valóságos „dologi egységére" utal az az alanyi bizonyosság,
amellyel a tudatkeret objektiv és szubjektív realitását átéljük és az
összes eszméleti tartalmainkat a magunk folytonos, egységes tudatába tar
tozóknak érezzük. A tudatkeret és a tudat tartalmi hálózatának egy
sége az eszméletek szervezettségére utal. Ez a szervezettség bizonyos fej
lődési folyamat eredménye, amely az eszméleteink egyre teljesebb és
finomabb szerkezeti tagolódásával halad párhuzamosan. A lelki szerke
zeti tagoltság lényeges jegyei : 1. a kívülről való elhatárolódás, elkülö
nülés és 2. a benső tagozódás. Általában a tudati szerveződés fejlődésmenete az elemi elsődleges, tagolatlan „globális“ eszméletféleségektő!
halad az elkülönült, határolt, világosan tagolt és szerveződött eszméle
tek felé. Ezt nevezi a szerző a „lelki globalitás primátusa“ törvényének,
amely maga is végső determináló elvként utal az egyéni én egységére.
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„A globalitás: az én-egész egységének még tagolatlanul egységes állásfoglalása.“ Mindezeknek a jegyeknek és követelményeknek érvényessé
gét a nem-tudatos lelki életre vonatkozólag is el kell ismernünk, mert
a tudatos lelki élet a nem tudatosból sarjad ki. A szigorúan tudomá
nyos okfejtés követelményeihez igazodó lélektannak be kell látnia a
„nem-tudatos lelkiségnek a tudatos lelkiséggel való lényegszerinti azo
nosságát.“
A harmadik fejezetben az élet jegyeit határozza meg a szerző és
felfedi az „életes“ és a „lelki“ történések benső kapcsolatait. Az élet
lényeges jegyét az élőlény bensőjéből eredő öntevékenységben, a spon
tán mozgás képességében határozza meg. Ez nyilatkozik meg a fejlő
désben, az önellátásban, az önregulációban, a regenerálódásban, a
szaporodásban, az alkalmazkodásban, a fizikai helyváltoztatásban s
általában a „cselekvő“ mozgásokban. Az élő lény mozgási visszahatásai
és az azokat kiváltó ható tényezők közé, valami „szubjektív bensőség“
iktatódik. Ez a belülről eredő életes jegy különbözteti meg az élő lényt
a géptől. Ezért az individuális pszichofizikai egységbe szerveződött élet
a természettudomány „mechanikai kauzalitásának logikája alapján egy
általában nem értelmezhető." A megjelölt „életes jegyek“ azonban egy
úttal „lelki jegyek is“. A lelki szférának minden fajtájú jellegzetes
sége „életes csirákból levezethető : „gyökere szerint minden lelki a
„csak" életesnek tekintett jelenségekben már felfedhető". Magából az
életből származtatja a szerző az összes lelki működéseket és azok irá
nyait, így az érzékenységet, fogékonyságot, hajlamot, képességeket,
törekvéseket. Ugyancsak az „életes mozgásból“ vezeti le a „lelki moz
gást“, az utóbbinak önmagával azonos egységét, az élet egységéből
értelmezi.
A negyedik fejezetben a lélektan tárgyával és a lelki mozgás
kezdeteivel foglalkozik. A lélektan tárgya nem maga a „lélek“, hanem
a „lelki“. A lélek inbább a metafizika körébe tartozó ismerettárgy. A
lélektan szerinte „az (emberi) szellemről való természettudomány.“ Nem
sajátosan lelki jelenség az élmény, az átélés, a viselkedés s így nem is
sajátos tárgyai a lélektannak. Sajátosan „lelki“ jelenség és egyben a
lélektan tárgya csak a biológiai egyed személyi egységét is kifejező
„szubjektív bensőség“ lehet, amelynek jegyei közé tartozik az öntevé
kenység, az eszméltségre jutás és a tudatosságokon továbbépülő élet
vezetés. Az „eszmélet“ fogalmi körébe nemcsak a világosan tudatosult
„eszméltségeket“ sorozza be, hanem a tudat küszöbe alatt maradt nemtudatos, elsődleges-primitiv eszméleteket is, amelyekkel való számotvetést a lelki tények kielégítő értelmezésében elengedhetetlennek tartja
A lelki jelenségek biológiai életnyilvánulásokból fakadnak. A „lelki moz
gás" kezdetét az eszmélet jelzi, ebben valósul meg legjellegzetesebben
a „lelkiség csodája“. A fiziológiai életnyilvánulásokból akkor válik lelki
jelenség, amikor az ingert követő idegi-szervi változás „szubjektiv-énes
eszméletté bensősödik“. Minden „lelki“ jelenség „fiziológiai“ folyamathoz
van kötve, de nem minden fiziológiai változáshoz kapcsolódik szükség
szerűen lelki tény.
Az ötödik fejezetben a „lelki tárgyak“ osztályozása következik
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A spontán és reakciós tevékenységek alapfeltételei körében különvá
lasztja a lelki élet biopszichés alapdeterminációit és a nem-pszichés
heterogén élet-determinánsokat. Az előbbiek között emlékezik meg a
lelki energia határozmányairól, a szükségletekből íakadó hiányérzések
ről és törekvésféleségekről, továbbá a lelki fogékonyság, az érzékek,
hajlamok, képességek, lelki készségek jelenségcsoportjairól. Az utób
biak között tárgyalja az anatómiai, morfológiai, fizikai determinációkat
és a fiziológiai működési alapfeltételeket. A pszichés egységbe szerve
ződés „én“-es tényezői körében foglalkozik a lelki beállitódás, végső életes értékelések, elvárások, az én-egység és központiság elemzésével»
külön osztályozván a nem-énes szerveződéseket. Majd a lelki mozgás
jellegzetességeit sorolja fel. Ilyenek: 1. féleségek szerint: processzusok,
funkciók, aktusok; 2. formailag: dinamika, tempó, ritmus, különleges
mozgásjellegzetességek ; 3. fejlődési és módosulási jellegzetességek. Az
után szól a különböző élményféleségekről, eszméletfajokról, tudatvilágos
sági fokokról. Három tudatsíkot különböztet meg, amelyeken ugyanegy
eszmélettartalom reprezentálódhatik : az érzékletesség, az emlék és a
fogalom síkját. A tudat előállását „benső összeütközésekből“, törekvés
összeütközésekből értelmezi. A lelki törvényszerűségeket így osztályozza:
1. végső tényszerűségek : a) alaptények és tendenciák, b) szerkezeti tör
vényszerűségek ; 2. lefolyás-törvények; 3. fejlődés-törvények. Mély
értelmű megállapításokat tesz a lelki felépítés értékére és veszélyére,
valamint a lelki tragikum eredetére. Az eszmélet nagy érték, de nagy
ártalmak is származhatnak belőle : hibás, nem természetes életvezetések,
értelmetlen,- célszerűtlen kulturális berendezések és életszervezések. Az
ösztönirányitotta természetes élet kiegyenlítődéshez jut, megoldja vál
ságait, csak a lélek nem tud gyakran kiegyenlítődéshez jutni, mert
benső válságait értelmetlenül, célszerűtlenül megrögzíti. Ezek „a lelkiség
tragikumának, mély és súlyos következményei.“
A hatodik fejezetben széles keretek között elemzi a lelki élet
törvényszerűségeit. Meghatározása szerint a törvényszerűség általában
a dologi viszonylatokat meghatározó, szabályozó és megérthetővé tevő
elv. A jelenségek összefüggése és a dolgok viszonylatának teljes meg
értése „többféle determinációs láncolatban való értelmezést kíván“. Hely
teleníti a „természettudományok* és a „szellemtudományok“ elkülöní
tését. Az emberi értelem ugyanegy, a megértés is lényegében csak
ugyanegy lehet : csupán az útjai különfélék. Az összes tudományoknak
szintén ugyanazok a határozmányai, csak a tárgykörei mások. Revízió
alá kívánja venni a lélektanban uralkodó kontinuitási elvet, mert való
jában az ugrásosság, a diszkontinuitás elve érvényesül az eszméle
teink világában is. így az érzékeléseinknek fiziológiai ingeralapjai diszkontinuus sorozatok, valamint, hogy ugrásos jellegűek „az összes inten
zitás növekedési figyelemkoncentrációs pszichés jelenségek, általában
a pszichés energia minden valóságos funkciója“. Az oksági determiná
ció tárgyalása rendjén megállapítja, hogy „a lélektanban legalább két
féle okságot kell megkülönböztetnünk. így mellőzhetetlen a „pszichofi
zikai“, illetve „fizikai-mechanikai“ oksági determináció respektálása,
mert az érzékeléseinknek és eszméleteinknek fizikai-fiziológiai okai van
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nak, vagyis a lelki életünk testi feltételekhez is van kötve. Számolni
kell továbbá sz „ é le le s -d in a m ik u s “ oksági determinációval is, amely
nek lényegéhez tartozik a hatás tényének, az egymásból előállásnak, a
szükségszerűségnek érzése és „az okozatnak az okkal szemben való
másféleségének közvetlen átélése“. Ezzel szemben „matematikai egyen
letszerűségre“ nem tarthat igényt. A tudatosított motívum legtöbbször
nem azonos a lelki okozatnak valóságos dinamikus okával, mert a tudat
síkja más, mint a valóságos ható okok síkja. A kettő között azonban
kapcsolat van és ezért „minden, ami a tudatunkban felmerül, már e
tudatban felmerülése által, egyúttal valóságosan ható okká is válik“.
Ismeretelméleti szempontból nem igazolható a kauzális és a statisztikai
törvényszerűségek szembeállítása, mert a v é le tle n történésekben is érvé
nyesülhet kauzális szükségszerűség, bár nem mindig sikerül igazolni,
másfelöl a statisztikai törvényszerűségek is megegyeztethetők a logikai
törvényekkel. Az oksági determinációkon kívül még a következő „sajá
tosan pszichés determinációs láncolatokat“ különböztet meg a szerző
szerkezeti viszonyok, célszerűségi és értelmi meghatározottságok, énes
viszonylatok, tudat-tükröződési és tudatszerveződési determinációk, fej
lődési determinációk és mindezeknek egymásközötti kapcsolódásai.
A tanulmány utolsó fejezetében a lelki funkciókörök elkülönülését
és a lelki össz-szervezettség, nagy rész-struktúrák kialakulását vizsgálja
a szerző. E cél irányában az ösztön fogalmából indul ki, amelyet úgy
határoz meg, mint az egyén és a faj érdekét szolgáló, az eszközök
között válogatni tudó, célszerűen beállított, veleszületett életes-dinamikus hajtóerőt. Ahogy a szükségletek a fejlődés folyamán diffeienciálódtak,
úgy különültek el az ösztönök is bonyolultabb, mozgékonyabb egyéni
lelki tendenciákra. Az eszmélések organizálódása diszkontinuus folyamat.
Ami folytonosságot teremt, az főképpen az én-egység benső egybevonási tendenciája. Az eszmélet organizációjának fejlődésében a következő
3 alapfázist különbözteti meg: a) elsődleges-globális primitiv fázist, b)
az elkülönülés, széttagolódás, elemzés fázisát, c) a magasabbrendü egy
ség, a szintétikus egységbevoDás fázisát. A fejlődés eszményi teljessé
gét, csúcsát eszméleteinknek egyetlen nagy eszmélethálózati, illetve
eszméletrendszeri egységbeszerveződése képezi. Az érzelmi és hangu
lati élet biológiai jelentőségét az adja, hogy a dolgok szubjektív értékét
jelzi. Az érzelmi szféra biológiailag ősibb a lelki tudatosulás egyéb
köreihez viszonyítva. Az egyén életén belül az érzelmi szféra a legmé
lyebb, a legirányítóbb és leglendítőbb hatású pszichés terület. Itt hatá
rozza meg a magasabbrendü érzelmi fejlődés és az etikai nemesedés
követelményeit. Nagy jellemző erővel állítja szembe az érzelmiség és
az értelem sajátos jegyeit. Az érzelmiség az agyrendszer ő s ib b fejlő
dési rétegzettségéhez van kötve és egészében a primitiv globalitás, énes
szubjektivitás és dinamikai lendület jellegzetességével bír, míg az érte
lem az a g y k é r e g tevékenységéhez fűződik és a diszkrimináció, a széttagolás és a száraz, nyugodt tárgyilagosság jellemzi. Az érzelem tisztul:
fejlődik az értelem ráhatása alatt, míg az értelem hanyatlik, megbomlik,
ha tevékenységében az érzelem befolyása alá kerül. Az értelmiség szer
kezeti felépítését a következő határozmányok jellemzik : 1. általános
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képességek : elvonás, lényegmegragadás, elmélyülés, szintétikus egybeïogàs ; 2. specialis viszonyérzékek : logikai, oksági, mennyiségtani, geo
metriai, mechanikai stb. viszonylatok iránti érzék ; 3. formai készségek:
gyorsaság, elevenség, energia és ezek előfeltételei, mint az érzékelés,
figyelem, emlékezet stb. ; 4. befolyásoló heterogén tényezők : érzelmi,
érdek-, környezet-, tradiciótényezők. A személyiség egészén belül még
a temperamentumról és a jellemről emlékezik meg. Az előbbinek jelen"
tőségét személyiségtípusokat meghatározó szerepében látja. A tempera
mentumot a következő alapvető jellegzetességek határozzák meg: 1.
dinamikus jellegzetesség : a ) energikus v. energiátlan, b) aktiv v. paszsziv beállítódás; 2. motórikus jellegzetesség: a ) lelki tempó és ritmus,
b) sajátos mozgásjellegzetesség (lágyság, kerekdedség, könnyedség stb.)
3. irányzottság : kifelé-befelé fordulás, közöny ; 4. hangulati jellegzetes
ség : a ) emelkedettség-lehangoltság, optimizmus-pesszimizmus, b) hangu
lati állandóság vagy változékonyság. A jellem az egyén lelki magatar
tásának „benső, főkép érzületi, törekvéses és akarati jellegzetessége“
A jellem határozmányai közé tartozik, hogy az egész egyéni életfejlő
dés végéig változik, módosul,eadott időpontban sohasem teljes és a leg
mélyebb alkati réteg mindig elkülöníthető a ráépített másodlagos jellem
képződményektől. A temperamentum és a jellem nem teszik ki a lelki
személyiség egészét, mert ebbe beleolvad az érzékek, képességek, tehet
ségek, érzelmi és értelmi minőségek összesége is.
Ha áttekintjük az ismertetett tanulmány gondolatgazdagságát,
problémalátásának sokoldalúságát, egyéni felfogásának sok helyen mutat
kozó eredetiségét és mindenekfelett az egész mű egységes elv szolgá
latára rendelt építményét, lehetetlen nem éreznünk, hogy olyan lélek
tani szemlélettel állunk szemben, amely nem máról holnapra termett,
nem a könyv megírása közben alakult ki, hanem a szerző egyéni fej
lődéséhez kötött múltra tekint vissza : hosszú évek tanulmányain épült
és gazdagodott, mélyreszálló elmélkedéseken tisztult, érett és rendszereződött ki. Ezért nem meglepő, sőt a mű belső értékének javára Írandó,
hogy egyes gondolatainak csirái már a szerző régebbi munkáiban is
feltünedeztek. A lélektannak még olyan fejezetein betűi is, amelyeket
csak futólag érint, mindig tud új problémákat felvetni, új szempontokat
és kutatási irányokat megjelölni. Tárgyilagosan megállapíthatjuk, hogy
a mű megírása lélektani irodalmunk számára komoly értéket és gazda
godást jelent.
P a p Z o ltá n d r . .
PSZICHOPATOLÓGIA
M1SKOLCZY DEZSŐ : A h a la d o tta b b k o r ö r ö k lő d ő elm eb e te g ség e i. —
Studium, Budapest, 1934. 119 oldal. 17 a szöveg közé nyomott képpel.
Ára 4 P.
A kis könyv rendkívül figyelemreméltó jelenség a magyar elmekórtani szakirodalomban. Szerző e könyvében kísérletet tesz a haladot
tabb kor öröklődő elmebetegségeinek általános patológiai alapon való
tárgyalására. Bevezetőleg a normális senium lélektani és biológiai vonat
kozásairól ad élvezetes áttekintést. Hangsúlyozza, hogy nem igaz az a
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régi hiedelem, mely szerint minden ember aggkorára elmegyenge lesz,
csak elég sokáig éljen ahhoz, hogy megérhesse. Bármilyen magas kort
érjen is meg valaki, ha a természetes involuciót semmi sem zavarja
meg, szellemi képességeinek csorbítatlan birtokában marad s a szellemi
működések csakis az idősebb korra jellemző megváltozásokat mutatják
(a lelki élet magába fordulása s ezzel kapcsolatban a külvilággal való
érintkezés csökkenése, a korábbi törekvésekhez és munkája eredmé
nyeihez való ragaszkodás, az àtfogiÿ)b, univerzálisabb gondolkodás stb.).
Az öregkorban elmegyengeség csakis akkor következik be, ha az agy
velő involuciója hamarabb következik be (diszharmóniás öregség). — Az
egyes öregkori elmekórformák analízisénél valamennyi kutatási módszer
bőséges alkalmazást talál (lélektan, konstitúciós patológia, öröklésbio
lógia, kórszövettan). Különösen a konstitucionális faktorok szerepe nyer
megértő méltatást az egyes kórformák kórszármazásának leírásánál,
kellőképpen kidomborítva a praepszichotikus lelki alkat kórszínező
hatását a kifejlődött elmebajban. így pl. a dementia senilisben szenvedő
beteg mániás vagy melancholiás viselkedése, a téves eszmék vagy hallucinációk fellépése az illetőnek praepszichotikus egyéniségéből ered.
Ugyanígy a climaxxal együttjáró endokrin zavarok a meglévő kóros
konstitúció megnyilvánulásait hozzák felszínre, amikor a pubertás ide
jén fennálló kényszerképzetek 2—3 évtizedes szünet után újból feleleve
nednek. — Az öregkori elmebajokat a kórszál mazásuk szerint osztá
lyozza, aminthogy az egész könyvecske egyik vezető gondolata a kór
származás minnél pontosabb meghatározása az öröklésbiológia, a konstituciós patológia és a kórszövettan segélyével. A hanyatló kor elmebántalmainak oka lehet 1. a mirigyes szervek elsődleges involuciója, 2. az
érrendszer bántalmazottsága ; ilyen eredetű pl. a dementia arteriosclerotica, amely kórképet szerző élesen elválaszt a dementia senilistől nem
csak anatómiai-öröklésbiológiai, hanem klinikai adatok alapján is. 3. Az
idegrendszer elsődleges involuciója ; ezeket a kórképeket anatómiai
szempontból az ismert Schaffer-féle pathogenetikai trias jellemez. Ezek
nek a kórképeknek a részletes tárgyalása képezi a könyv legnagyobb
részét. Klinikai, kórszármazási és kórszövettani szempontból tárgyalja
mindenekelőtt a senilis dementiát két alfajával (Alzheimer-féle betegség
és presbyophrenia) együtt, különösen bőségesen tárgyalva mindenütt
a kórképek kórszövettani substratumait. Itt érdemes megemlíteni azt az
észlelését, hogy az emberi pathológiából ismert elaggási jelek az állati
agyvelőkön is feltalálhatók. A könyv utolsó fejezete a Pick-féle beteg
ség részletes leírását tartalmazza. Nyomatékkai utal a szerző arra,
hogy e kórkép endogen voltát anatómiai kritériumok alapján magyar
szerző, Richter Hugó ismerte fel; az utána megindult öiökléstani kuta
tások e felvételt megerősítették.
Jó klinikai megfigyelés, rendkívül széles általános pathológiai
alap szabják meg e könyv szakirodalmi értékét. Ha még tekintetbe
vesszük élvezetes nyelvezetét, szabatosan rövid előadási modorát, vala
mint a szinte szokatlanul szép kiállítását, úgy nagyjából körvonalaztuk
e kis könyv érdemeit. Szerző könyvét Schaffer tanárnak aján'ja.
H o r á n y i B é la d r .
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„ A z ö n g y ilk o s “. Az „ E m b e r is m e r e t “ (szerkesztik : DR. KULCSÁR IST

VÁN és SZÉKELY BÉLA) különszáma. I. évi. 2—3. szám. Nyirő Gyula,
Várkonyi Hildebrand, Décsi Imre, Vámbéry Rusztem, Gartner Pál, Szimonidesz Lajos, Székely Béla, Füst Milán, Kulcsár István, Hajnal Richárd,
Földi Mihály, József Attila, Kodolányi János, Szabó Lőrinc cikkei.
Az öngyilkosság problémája mindig foglalkoztatta az embereket,
lévén annak legáltalánosabban ható jellege elsősorban tá r s a d a lm i. A
közösségi élet, mint formálisan felépülő szervezet, egységesítő és állan
dósító céljai mellett mindenkor problémának találta az öngyilkosságot,
akár ügy, hogy a legvégsőkig elítélte, akár úgy, hogy valamilyen hősies
életfelfogásnál fogva felmagasztosító értéknek minősítette. A mai kor
embere az öngyilkosságnak általános jelenségét elismeri ugyan társa
dalmi jelenségnek, azonban annak okait és forrásait is megállapítani
igyekszik. A pszichológus, a szociológus, a statisztikus, a morálista, a
filozófus és az ember egy-egy szemponton vagy beállítottsági irányon
keresztül igyekszik az öngyilkosság problémájához közelebb férkőzni.
Hogy ez mennyire sikerül, az mindig attól függ: mennyire emberi és
mennyire mély a problémához való közelítés. Egyet már előre is leszö
gezhetünk : az öngyilkosság hatásában lehet társadalmi probléma, azon
ban magyarázásában, felderítésében és az ellene való védekezésében
tisztán lé le k ta n i. Az öngyikosság problémáját teljesen felderíteni tehát
elsősorban a pszichológus hivatott, viszont az is természetes, hogy mun
kájában támogatják mindazok, akik érzik, hogy e kérdés tisztázásához
közük van.
A lélektani kutatás eddigi állása szerint az öngyilkosságot k iv á ltó
k ö r ü lm é n y e k nagyobb mértékben vannak tisztázva, mint az azt e lő 
id é ző o k o k . Megnehezíti a kérdés eredményes megvilágítását az is,
hogy mikor okokat keresünk, voltaképen logikai kategóriákkal dolgo
zunk (holott nyilvánvaló, hogy sem az egészséges, sem a pathológiás
lelkijelenségek körében logika nincs, legfeljebb tágabb értelemben vett
törvényszerűség) s így a részlet vagy egész lelkijelenségeket, mint életes tényezőket könnyen azonosítjuk a bennünk élő képzetek megjele
nési módjának bizonyos formájával ; ezenfelül még azért sem könnyű
az öngyilkosság végső forrásának a kikutatása, mert ismeretünk és állí
tásunk szilárdsága legtöbbször az egy ok vagy a fő-ok kizárólagossá
gának az elvén épül fel, már pedig bármely lélektani jelenség megma
gyarázásánál az egy ok vagy az egy motívum elfogadása azonos a
lelki tényezők gazdagságának, sokrétűségének és egybefonódásának a
tagadásával.
A következőkben az öngyilkosság problémájának egyszerűsítése
érdekében lemondunk annak axiológiai megvitatásáról, minthogy tény
gyanánt vagyunk kénytelenek tapasztalni azt, hogy az öngyilkosságok
szükségszerűséggel következnek be s hogy azokat az egészséges életfelfogás elítéli. Hangsúlyozzuk : ezt az ítéletet az az élet mondja, amely
az életösztönt az emberbe oltotta, mely az élniakarást ezáltal mindenki
számára szubjektív és kollektiv kötelességé tette. Az öngyilkosság
problémája tulajdonképen kettős feladatot foglal magában : egyrészt a
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közvetlenül előidéző okoknak a megállapítását ill. felderítését, másrészt
az ellene való küzdést, ill. profilaxist.
Abban megegyeznek a lélekbúvárok, hogy úgynevezett „távolabbi
okok“, mint pl. a nyomor, anyagi tönkrejutás, szerelmi csalódás, gyó
gyíthatatlan betegség, halálfélelem, szülők, nevelők szigorúsága stb., stb.
ellentétben a szociológiai iskola állításával, nem lehetnek az öngyilkos
ság közvetlen okai. Még az öngyilkosság pszichopathiás voltának
kérdésében is közös nevezőre hozhatók. Ellenben többé-kevésbé eltérők
a vélemények, amikor az értelmező végső okok felsorolására kerül
a sor.
N y i r ő G y u la az öngyilkossági kísérletek legnagyobb részét h is z 
té r iá s jelenségként könyveli el. Szerinte a hisztériás-primitiv reakciók
közül az explozív reakcióknak (élménybehatások-okozta indulatok
közvetlenül, értelmi ellenőrzés nélkül sülnek ki) és a rövidzárlati cse
lekvésnek van nagy jelentősége. Azonban az öngyilkosság hisztériás
jellegének az elfogadása nem lehet kizárólagos és általános, hiszen az
explozív reakció és rövidzárlati cselekvés egészséges, de felfokozott han
gulati állapotnak is lehet kísérője.
V á r k o n y i H ild e b r a n d szerint az öngyilkosság közvetlen oka a
fé le le m re (anxietás) való diszpozícióban rejlik. E félelem magas foka
(paroxizmus) oly egyensúlyvesztést idéz elő az öngyilkosjelölt lelkében,
mely az élet önkéntes eldobásához vezet. Az axietás ciklotimiás-szenzibilis-emóciós egyénekben ébred fel. Kétségtelen, hogy ezen tétellel
szembeszegezhetjük a következőket : a félelemnek, mint alapoknak a
kizárólagossága, ill. túlnyomósága nehezen bizonyítható be, másrészt
az emóciós ciklotimiás személyiségtípushoz tartozók azonos kiváltó okok
mellett általánosságban nem követnek el öngyilkosságot. Az öngyilkos
ság-értelmezés legnagyobb érvényű állításának talán azt lehetne elfo
gadnunk, mely szerint a lelki egyensúlyvesztés oka a „zavar“ és pedig
nem értelmi, hanem affektiv. Ez pathológiás jelenség, nemcsak az önfenntartás alaptendenciájával ellenkező volta, hanem a benne foglalt
pszihés zavar miatt is. A félelmi állapotnak jellemző sajátsága az egyén
pszichés alkatával vaió összefüggése. Ha ez a kapott ingereknek túlzott
reakciójára megfelelő alapot szolgáltat, az öngyilkosság könnyen bekövetkezhetik. Az öngyilkos lelki alkatának jellemző vonásait Várkonyi
a következőkben látja : szenzibilitás, emóciós, ciklotim típushoz tartozás,
hiszteriform lereagálás, konstitucionálisan depressziós jelleg. Hangulati
elem : depressziós vagy ciklotimiás színeződés.
G a r tn e r P á l szerint az öngyikosságot közvetlenül a tudattalan
bűntudatot kifejező parapatiás jelenségek, főkép a tu d a tta la n b ü n h ö d é s i v á g y produkálják. A pszichoanalitikai iskola felfogása szerint az
emberben kétféle ösztöncsoportosulás van : az ősi ösztön, az agresszió
(kifelé ható megnyilvánulása : szadizmus, befelé ható formája : mazochizmus) és az életigenlő életösztönök. Az agressziós ösztön kétféle meg
nyilatkozása egyúttal a korlátlanságra törekvő ösztönök fékjéig, tehát
én és közösségvédelmi feladatot teljesít. A mazochizmus, mint az esz
ményi-énnek (lelkiismeret) az eszköze, bizonyos kóros esetekben bűn
tudat-érzést váltja ki s aztán a tudattalan a a bűnhődési vágyra
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tör. Az öngyilkosságnak ilyen értelmezése nem könnyen fogadható
el. A bünhődésre való tudattalan törekvés ugyanis ellentétben van
a bűn tudatos fogalmával és tudatos voltával. Ahhoz, hogy valami
lyen elkövetett bűn után a lélekben nyomot hagyó bűntudat ala
kulhasson ki, fejlett erkölcsi érzék és alapos önvizsgálati adottság szük
séges. A gyermekkorban ez tehát nem igen lehet jelen. A bűn tudata
mindenesetre élénk képzetek alakjában él az egyén lelkében, de az is
bizonyos, hogy az onnan való kiesésre törekszik. A bűntudat eltüntetése
mármost vagy úgy lehetséges, hogy az értelmi tevékenység az állandó
mérlegelés és érték- vagy jelentőségcsökkentés útján közömbössé teszi
vagy úgy, hogy a tudat síkja elfojtja. Ebben az utóbbi esetben azon
ban a leszorított bűntudat-érzés csak ritkán vezet öngyilkossághoz. Az
emberben mégis csak az önérvényesítés tendenciája a legerősebben
ható megnyilvánulás, viszont a bűnhődési vágy akarása a részleges
jelenség. (Sokan az önérvényesítés tendenciáját és az öngyilkosságot
szoros kapcsolatba hozzák egymással, mondván, hogy a halál tudatos
választása a legnagyobb fokú önérvényesítés. Pedig az öngyilkosság az
önérvényesítés kategórikus tagadása. Az önérvényesítés ugyanis nem
egyéb, mint az életnek célul és eszközül való elfogadása, míg az öngyil
kosság célja a halál, eszköze az élet).
K u lc s á r I s t v á n a kóros lelkületű egyéneket vizsgálva, öngyilkos
ságot előidéző állapot gyanánt akut vagy krónikus s z o r o n g á s t talált.
Ez a félelem képében jelentkezik. A szorongás okát Freud állításával
magyarázza : szorongás akkor jön létre, ha az egyén a kívülről és a
belülről jövő ingereket lereagálni nem képes.
S zé k e ly B é la szerint a s z e r e te t-h iá n y az öngyilkosság forrása. Ez,
mint negativum, pozitiv lelki tényezőket vált ki : a boszút és az önbün
tetést. A boszúnak ok gyanánt való elfogadása könnyebben történhetik,
mint az önbüntetésé, melynek iránya az önmegsemmisítő tendencia irá
nyába esik.
Az előbb már szóltunk az önérvényesítő tendenciának az egyé
nekben való túlnyomóságáról és annak jelenléte alapján cáfoltuk az
önmegsemmisítő tendencia általános voltát. Most pedig pár szóval aka
runk rámutatni arra, mi ennek az utóbbinak elfogadható értelmezése.
Az emberben a halál érzése nem él, csak a halál tudata. Amit a
pusztulás és a megsemmisülés az individuum számára jelent, az egy
csomó képzetbe beleszorítható. Mármost, ha a képzetek érzelmi színezet
tel kapcsolódnak, akkor kellemetlenné is válhatnak. Az egyén ilyenkor
ennek az állapotnak lefokozására, ill. eltüntetésére törekszik. Ha pato
lógiás vagy megrendült alkatánál fogva a halált választja, akkor nem
önmegsemmisítő tendenciája működött, mert ez a szervezeti adottságok
és kötelességek megtagadása lett volna, hanem csak képzet-megsemmi
sítő törekvése.
P e tő D e z s ő .
DR. REUTER CAM1LLÓ : A z a lv á s , a z á lo m , a z á lm a tla n s á g . (A pécsi
M. Kir. Erzsébet Egyetem tud. egyesületének orvostud, szakosztályábatt,tartott ünnepi előadás. Danubia kiadás. Pécs 1934,).
Az alvás és az álmatlanság kérdését az agyvelőgyuladással kap
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csolatos kórtani tapasztalatok, az alvás kérdését az úgynevezett mélylélektani kutatás évek óta a közérdeklődés körében tartja. A gyakorló
orvosok szélesebb köre könnyen olvasható, sőt élvezetes továbbképző
előadást nyert e kérdésekről a gondos tanulmányban, de az elvontabb
kérdések iránt érdeklődő szakemberek is sok értékes adatot, sok érde
kes és termékeny gondolatot találnak benne. Kár, hogy a nagytapasztalatú szerző a „mélylélektan“ tévedéseinek és megtévesztéseinek helyreigazításával csak a kérdés tudományos súlyának megfelelő rövidséggel
és nem a félrevezetett közérdeklődés mértékének megfelelően foglalko
zik, mert a lelki közegészség ezen veszedelmének gyógyítására őt tudo
mányos egyénisége és helyzete egyaránt hivatottá tenné.
F o ch er d r .

A ZENE LÉLEKTANA

MOSONYi DEZSŐ dr. : A zen e lé le k ta n a ú j u ta k o n . (135 old., Somló
Béla kiadása, Budapest 1934.).
A zene nyújtotta gyönyörűség magyarázatát abban találja meg,
hogy a zene módot ad azon indulatok „gátlás nélküli“ levezetésére, me
lyeket az ösztönök önmagukban és a külvilággal való kölcsönhatásban
termelnek s melyek más úton való megnyilvánulását a „valóság“ aka
dályozza. (Valóságon a F r e u d Télé lélektan szóhasználatának értelmében
M o s o n y i az „ösztön-énen“ kívül fekvő összes tényezőket érti, tehát a
sajátképeni külvilágot, szervezetünk képességei által szabott határokat
és saját elveinket, értelmünket, lelkiismeretünket is.)
M o s o n y i tudatában van annak, hogy ez a gondolat lényegileg fel
található abban az általános véleményben, mely szerint a zene indulatok,
hangulatok, érzelmek kifejezése. Az új felismerést abban látja, hogy a
zene az ösztönök a k a d á ly o z a tla n , g á tlá s n é lk ü l i kielégítésére ad alkal
mat és hogy a gyönyörűséget éppen ez a gátlásnélküliség adja. A gát
lásnélküliség pedig azért öröm, azért gyönyörűség, mert időlegesen és
képletesen visszaállítja az „aranykort“, melyben — F r e u d elmélete sze
rint — „minden szabad volt“, mikor az emberi lélek teljesen egységes
volt, mikor az ösztönök (szerző Freud-i szóhasználata szerint az ösztön
én) zavartalan összhangban olvadt össze az erkölcsi és célszerűségi el
veket képviselő „felső-én“-nel és melyet az egyéni életben — F reu da& k
s ze rző által elfogadott elmélete szerint — a méhenbelüli élet s kevésbé
tökéletesen a kisgyermekkor képviselne.
Felfogásának erősítésére a F r e u d -ié le lélektanból ismeretes, de
ezirányban bizonyítónak el nem fogadható összehasonlító néplélektani
adatokon kívül részben arra hivatkozik, hogy a zenei élvezetet s külö
nösen a zenével elválaszthatatlanul összefüggő tánc élvezetét ősidőktől
fogva egybekapcsolják hódító szerek élvezetével részben arra, hogy a
zene sajátképeni örömadó tényezője a már egyszer voltnak, az ismerős
nek visszatérése, illetve a már egyszer voltnak ismerősként való felis
merése. A bódító szerek M o s o n y i szerint azzal fokoznák a zene- és a
táncadta gyönyört, hogy gyengítik és kevesbítik a felső ént képviselő
tudatnak az elevenségét s ilymódon kevesbítve a gátlásokat, az ösztö-

I s m e r te té s e k , b ír á la to k

99

nők érvényesülését közelebb hozzák a korlátlanság visszavágyott álla
potához. Az ismerős felismerése (rhythmus, dallam, összhang) pedig kép
letes újraélesztése lenne a bujócskajátéknak, melyet M o s o n y i a „teljes“
szabadságában már korlátozást szenvedő csecsemő első és ösztönös
játékának ismert fel.
Bódító szert minden más örömszerző alkalom nélkül és a zenétől
távol álló más örömszerző alkalmakkal együtt is használják azok, akik
azt jónak látják vagy az arra irányuló vágyódásnak nem tudnak ellenállani. A különböző kellemességek összekapcsolása, az élvezetek hal
mozása egyébként is általános szokás. Abból, hogy ez az általános
szokás a zenével kapcsolatban is érvényesülhet, annál kevésbé lehet
arra következtetni, hogy a zenében a korlátozatlanság a sajátképeni
örömadó tényező, mert igen sok szenvedélyes zenebarát tudatának és
nevezetesen „felső énjének“ minden energiáját összeszedi, hogy a zenét
ne csak érzékileg, de értelmileg, sőt erkölcsileg is élvezze.
Az azonosnak és a hasonlónak (azaz részben azonosnak) kellemes
hatása a R a n sc h b u rg -ié le homogen gátlástörvénynek, ennek az általá
nos élattani, sőt valószínűleg kozmikus törvénynek a különleges esete.
Nem érinti a munka lényegét, de a közismert tények figyelmen
kívül hagyására jellemző az a megállapítás is, hogy „A gesztus, a tag
lejtés, a civilizáció és az elfojtás által kevésbé befolyásolt néprétegek
nél, népfajoknál a beszédnek némi éneklő jellegével együtt nagy szere
pet játszik“. Ha van népréteg, akkor a zsidóság az, melyet a Freud
szerinti civilizáció és elfojtás erősen „befolyásolt“ és melynek beszédé
ben a taglejtés és a beszéd éneklő jellege közismerten nagy „szerepet
játszik“.
M o s o n y i munkája osztozik az ősmestere : F r e u d erényében és
hibájában. Erénye a gazdag képzelet és a szellemes gondolatfüzés. Hi
bája az, hogy minden eddigi tudásunkkal összhangzó és meg nem
cáfolt magyarázatok helyére tapasztalati tények ellenőrzését nélkülöző,
sőt a tapasztalatnak ellentmondó elméleteket állít fel. Olyan eljárás ez,
mintha pl. történelmünk okmányilag igazolt részét kísérelné meg valaki
helyettesíteni állítólagosán képletes cselekmények, álmok és betegsé
gek erőltetett magyarázata alapján összeképzelt költeménnyel csak
azért, mert így is lehetett volna.
F ä c h e r L á s z ló .
PSZICHOTECHNIKA
B. KERN : W ir k u n g s fo r m e n d e r Ü bun g. Beitr. zur Psych, d. Arbeit.
1930. Helios Verl. Münster. X -f- 511 P.
E könyv az érdekes elméleti, mondhatni pszichologiai-mathematikai jellegű fejtegetéseken és kísérleti eredményközléseken kívül gya
korlati célt is szolgál. Útmutatást nyújt a képességvizsgálati eredmé
nyek helyes értékeléséhez.
Legfőbb eredménye a — rengeteg exakt vizsgálat alapján leszűrt —
„autogenetikus gyakorlástörvény“, amely hármas arculatot mutat : 1»
Minél ifjabb a gyakorló, annál csekélyebbek kezdeti teljesítményei sannál nagyobbak a gyakorlás révén elért (százalékos) teljesítmény
növekedései. 2. A kezdeti teljesítmények a korral növekednek, míg a.
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(százalékos) teljesítménynövekedések a korral csökkennek. 3. A kez
deti teljesítmény s a gyakorlás végeredménye közti teljesítménykü
lönbség a (legalább 9—20 évig vizsgált) fejlődés folyamán a korral
csökken. — E három aspektusú törvény persze nagyobbszámú tömeg
vizsgálatokon mutatkozik a legpontosabban. — Szerző kimutatja, hogy
a gyakorlásnak az egyéni teljesítményértékek különbségeit nivelláló és
uniformizáló hatásáról helytelen beszélni. A kezdő teljesítmények élénk
variálása a kezdet nehézségeinek (szituációs és beállítottsági gátlások
nak) nem egyenletes sikerűjlegyőzni törekvéseiből származik. Később
— ha nincs huzamos időbeli megszakítás — a beállítottságok, determi
náló tendenciák mindinkább összpontosulva be-bekapcsolódnak a gya
korlás sikerének támogatására.
K e m p e le n AMAX F. HAUSMANN : E g yes s z e m é ly i tu la jd o n s á g o k é r té k e lé s é re s z o l
g á ló p r ó b a . (A te s t to e v a lu a te s o m e p e r s o n a l i t y tr a its .) The Journal
of General Psychology 1933. 9. sz. 179—189 old.
K u r t L e w in és F e r d in a n d H o p p e végeztek először vizsgálatokat
1931-ben Berlinben az ú. n. „siker és kudarc“ módszerrel. Ezekből a
vizsgálatokból is kiderül, hogy p s z ic h o b io ló g ia i kísérletek útján (a bal
timorei J o h n H o p k i n s egyetem elmegyógyászati klinikáján A d o l f M e y e r
által hangsúlyozott felfogás a pszichiátriában az, amely az ú. n. pszicho
biológiai módszerek alkalmazásában és ez irányzatban jut kifejezésre.
A ref.) a siker és kudarc reakcióiból jellemző egyéni különbségeket
tudunk kideríteni. A sikerre és kudarcra való reakció rendellenes volta
a szerző szerint sok beteg lelki egyéniségére mutat reá és fontossággal
bír ennek vizsgálata mindazokra, akik az elmegyógyászati klinikát
tanácsért felkeresik. A szerző oly módszert dolgozott ki, amelynek
segítségével lehetséges a siker és kudarc dinamikáját megvilágítani.
Arra, hogy ez lehetségessé váljék, a vizsgálatkor bizonyos feltételek
betartása szükséges. A vizsgáknak az egész kísérlet lefolytatását ko
molyan kell vennie. Viszont azonban nem szabad túlságosan fontosnak
venni a vizsgálatot, mert ez a tény már bizonyos hatással van a kísér
letek eredményére. A próbának egyszerűnek kell lennie, hogy nem
magasabb értelmességű egyének vizsgálatára is alkalmas legyen.
Ezeknek a feltételeknek a következő módszer felel meg. A vizs
gált egyén 10 darab kicsi, megfelelő súlyú nyilat dobál néhány méter
ről 8 körre osztott céltáblára, amelyen a körök kivülről-befelé 1—6
értékszámmal vannak megjelölve. Ha az egyén a 10 nyilat a célba
dobta, akkor a találati értékegységek összegét a táblára felírjuk. 4—5
alkalommal a vizsgált egyén így a 10 nyilat eldobálja és e 4—5 vizs
gálati sorozatból megközelítőleg képet szerez arról, hogy kb. milyen
értékszámot érhet el egy-egy ilyen vizsgálati szakaszban. E k k o r k e z d ő 
d i k a tu la jd o n k é p e n i p r ó b a . Az egyént felvilágosítjuk arról, hogy mos
tantól kezdve a találati értékszámokat máskép számítjuk. Ha a 10 nyil■dobásból álló kísérleti szakaszkor annyi ponteredmény jön ki, amennyit
■ő előre a maga számára megbecsülése alapján, mintegy „lefogadott“,
akkor az egész ponteredmény számít. Ha a ténylegesen elért ponteredjnény nagyobb, akkor is csak annyi pontot számítunk be, amennyit
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lefogadott. Másrészről, ha a találati ponteredmény kisebb, mint amenynyit becslése alapján lefogadott, nagymérvű „büntetés“-értéket vonnak
le az eredményből, amennyiben a becsült és elért kisebb eredmény
különbségének kétszeresét vonják le a tényleges ponteredményből.
Pszichobiológiai nyelven tehát a vizsgált egyén a siker érzését éli át,
ha a lefogadott eredményt érte el és viszont a kudarc érzését éli át, ha a
lefogadott eredménynél kevesebb pontot ért el. A kísérletben a „kudarc“
érzésétől „a majdnem siker" érzésén keresztül egész „a sikertől való
nagy távolság“ érzéseket osztályozhatjuk. Tulajdonképen az a kérdés
merül fel, lehetséges-e általános következtetéseket levonnunk valamely
elvégzendő mozgás ügyességi fokának siker- és kudarc-reakcióiból álta
lános szempontból is.
A szerző vizsgálatai szerint a módszert a betegek egész helyesen
fogják fel és az eredményekből tényleg a lelki egyéniségre is követ
keztetéseket vonhatunk le. A vizsgált egyén a táblára felírt pontered
ményeket mindig maga is megfigyelheti és minden egyes 10 nyildobás
után újból becsüli meg a következő eredményt és fogad le bizonyos
számú találati ponteredményt, összesen 30 ily vizsgálati szakasz ered
ményét szokták nagyon szemléltető módon ábrákkal is érzékeltetni.
A coordináta-rendszer abscissáján az egyes vizsgálatok számát, illetve
egymásutáni helyét jelzik, az ordinátán pedig 0—50-ig az elért ered
ményeket. Az egyes helyesen megbecsült és tényleges eredmények jel
zése ugyanazon magasságba jut, túlbecsülés esetén a tényleges eredmény
jelzése a megbecsült vonaljelzés alá kerül, kevesebb pontlefogadás
esetén pedig föléje. így tulajdonkép 3 vonalat kapunk és a túlbecsülés
és fogadott értékjelzés között levő szakaszt sűrűn bevonalazzuk. így az
ábrán a kudarcot, illetve hibázást a bevonalazott részek jelzik, míg a
„kisebbre értékelést“ a fogadott értékpontok sorozata felett levő fehér
rész jelzi.
A szerző részletesen ismerteti eredményeit abból a szempontból,
hogy milyen típusú egyének vannak a vizsgálat alapján. Vannak olya
nok, akik a lefogadott eredményt nem érvén el, a következő szakasz
ban egészen elbátortalanodnak, sokkal kisebb ponteredményt fogadnak le.
Vannak állhatatlanok, akiknek önbizalma nem tud semmi ellenálló erőt
kifejteni a környezet által való befolyásolással szemben. Vannak olya
nok, akik a siker vagy hibázás lefogadott eredményeinek megfelelően
vagy helyesen fokozatosságot mutató óvatossággal fogadják le a követ
kező ponteredményeket. Vannak mereven makacsek, akik a kudarc
dacára megmaradnak a lefogadott eredménypont mellett. Vannak, akik
egész a lehetetlenségig, szinte kóros fokig perszeverálják az ily ponteredmények lefogadását. A szerző vizsgálatai szerint az általa ismerte
tett típusokat általános szempontból is elemzi.
T h u rzó J e n ő .
MAX F. HAUSMANN: A g o n d o lk o d á s n e h é zsé g e in e k tá r g y ilá g o s d e m o n s 
s z o lg á ló ú j m ó d s z e r . (Method to objectively demonstrate
thinking difficulties). The American Journal of Psychiatry. 1933. Nov.
13. köt. 3. sz.
Olyforma panaszok, mint „ n em tu d o k g o n d o lk o z n i * vagy „n em .
tr á lá s á r a
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tu d o m f ig y e lm e m e t ö s s z p o n to s íta n i“, sokféle jellegű betegségekre érvé
nyes, így az ú. n. „ p a r e r g a s tik u s “ [ D r A d o l f M eyer elnevezése a schizophreniás betegségekre. A re)'.) és hypothymergasztikus, depressziv reakciójú betegségekre is. A szerzőnek az volt az igyekezete, hogy ezeket
a gondolkozási nehézségeket tárgyilagosan valamely laboratóriumi mód
szerrel kimutassa és így lehetségessé váljék e két betegség korai sza
kában a depressziv és a schizophreniás típusok g o n d o lk o z á s i n e h é zsé g e i
között különbséget tenni. A lélektani vizsgálat számára szolgáló minta
lap, amely a íentemlített célra szolgáló próbák (teszt) egyike, tulajdon
képen az egyszerű hasonló mértani formák behelyettesítésének módsze
réből áll. Egy lapon kettős körben belül különböző sűrűn vonalzott mér
tani ábra alakzat van, 14 sorban 12 különböző sorrendben levő 6 fajta
ábra. A legfelső sorban a 6 darab minta-ábra. A két kör 6 sectorra osz
tott részén a minta-ábrák különböző helyen vannak megpipázva. A
vizsgált egyént felszólítjuk arra, hogy a mintalapon sorban az összes
alakzatokat a mintasor megjelölése szerint való sectorban pipázza meg.
Hangsúlyoznunk kell azt, hogy itt nem a gyorsaság a legfontosabb. Ez
a módszer nagyon alkalmasnak bizonyult a figyelem-összpontosítás
vizsgálatára és az amerikai hadsere g lélektani vizsgálati mintái közé is
felvették. Normálisan átlagban 4—10 perc alatt végzik el a betegek
az összes ábrák megpipázását. Lehangolt egyének az ú. n. „lelassított“
típusúak és 15—30 perc alatt fejezik be a feladatot. Az ú. n. lelassí
tott (slowed up) típusuakat el lehet különíteni a „tenziós depressziós“
típusúaktól, akik a feladatot normális idő alatt fejezik be. Néha azt
észleljük, hogy az első sorban a feladat elvégzése igen lassan halad.
Sokszor az ilyeneknek az ú. n. komplikálási próbát kell feladni inkább
A második próba, amelyet a fentmegjelölt célra felhasználtak,
bizonyos számsoroknak, mint 1, 2, 4, 8, 16, 32, vagy 1, 3, 1, 5, 1, 7, stb.
és ehhez hasonló soroknak folytatása az egyén általános értelmességére
mutat reá. A 3. szám az ú. n. lehetetlenségek felismerése útján való
vizsgálat. E vizsgálatkor néhány oly összeállítású képet adunk a betegek
kezébe, amelyen lehetetlenségek, illetve furcsaságok vannak ábrázolva
(pl. fordítva felrakott sí talpak). A lehetetlenségek felismerése útján való
módszerta különböző fajú normális gyermekekre vonatkozólag is számosán
használták és így ezekkel az eredményekkel való öszehasonlítást is
elvégezhetjük. A szövegben leírt lehetetlenségek felismerése is hozzá
tartozik a vizsgálathoz. A szerző részletesen ismerteti néhány esetébeu
végzett ily vizsgálatait és arra a következtetésre jut, hogy ezeknek a
módszereknek más pszichobiológiai módszerrel való kombinációja reá
mutat egyrészt a gondolkozási nehézség típusára, másrészt pedig a
lelki működési zavar fokára.
T h u rzó J e n ő -

JUNE E. DOWNEY : The W ill-T e m p e r a m e n t a n d I ts T estin g . George
G. Harrap Co. Ltd. London 1924.
A könyv tárgya és módszere azt a még pár év előtt különösen
erős amerikai törekvést mutatja, mely a lelki élet tényeihez objektívmértékek (tesztek) segítségével akart hozzáférni A háborús intelligencia
tesztek nagy sikere után ez a törekvés a lélektani kutatás többi, az
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értelmen kívül vagy túl lévő területeit is elöntötte. Az előttünk fekvő
könyv az akarati élet és a vérmérséklet külső megnyilvánulásait meg
állapító tesztekről és eredményekről számol be és e nemben úttörő mun
kának számít; ezért — ha nem is újonnan megjelent mű — foglalkozunk
vele e lap hasábjain.
A könyv különben még egy másik amerikai törekvést is híven
tükröz : a személyiségvizsgálat nagy épületéhez akar követ hordani. A
személyiség vizsgálata az első, elemi funkciókat és az értelmességet
vizsgáló tesztek után, az amerikai lélektannak mindig nagy ambí
ciója volt.
A szerző a személyiséget a tevékeny oldaláról akarja megragadni
az akarati élet, a vérmérséklet tényeinek megvilágításával. A cselek
vést veti tehát próba alá. Az a tevékenység, melyet a szerző a szemé
lyiség egyéni vagy tipikus különbségének feltárása céljából vizsgált,
nagyobbára a kézírás. Különböző feladatokat állít az egyén elé a kéz
írást illetően : egyszer a gyorsaságot, máskor a lehető legnagyobb las
súságot, ismét máskor egy idegen írás utánzását vagy az egyéni írás
nak elferdítését kívánja a feladat. Abban pedig, hogy a feladatokra
milyen reakciót ad az egyén, véli megtalálnia vérmérséklet és az akarat
egyéni különbségeit. Ehhez képest a reakciókat is az akarat és vérmérséklet fogalmaival tolmácsolja. Igv például az egyéni írás elferdíté
sének készségét az akarat rugalmasságának fogja fel. Mindezek jogos
ságára még visszatérünk.
Azokat a reakcióformákat, melyek szerinte jellemzők az aka
ratra és vérmérsékletre, három csoportba osztja, ezek a reakció gyor
sasága és könnyed lefolyása, a reakció áttörő ereje és határozottsága
és végre a reakcióban megnyilvánuló gondosság és kitartás. Az első
reakcióforma mindenesetre erősen különbözik például a harmadiktól,
bár az akarati élet szövevényes voltára jellemző, hogy sokszor az ellen
tétes csoportok egyes elemei mégis összekapcsolódnak. Mind a három
reakcióforma ilyen elemekből áll. Az elsőbe tartozó elemek sajátosan
a vérmérséklet egyéni különbségeit akarják megmutatni. A kézírás ter
mészetes gyorsasága jelenti azt a tempót, amivel az egyén általában
végzi tevékenységét ; a különbség nagysága, mely a kézírás természe
tes gyorsasága és a sürgetett ideje között van, jelenti a tevékenység
nek könnyed, belső gátlástól mentes befolyását ; a szabadon elváltoz
tatott írás az akarat rugalmasságát, a könnyű beállítódást, a cselekvés
könnyed kezdését és abbahagyását és az, hogy adott jellemvonások
közül valaki milyen gyorsan tudja a magára érvényeseket kijelölni,
jelenti az elhatározás gyorsaságát. Ezek az elemek alkotják az első
reakcióformát.
A második reakcióforma elemei inkább pozitív akarati vonáso
kat tárnak fel. Az első teszt, mely abból állt, hogy az írás ideje alatt
elvonták a figyelmet másfelé, változásokat eredményezett az írás mére
teiben és gyorsaságában. A változás az írónő szerint a belső indítás erős
ségének fokait jelzi, pl. az írás megnagyobbodása a kifelé törekvő aka
rat jele, „robbanó“ akaraté, mint ahogy James mondja, kinek termino
lógiáját a szerző is felhasználta. Egy másik tesztnek, mely az ellenmon
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dásra adott reakciót vizsgálja, az anyaga nem kézírás, hanem egy
közvetlenül előbb megtörtént esetet mondatnak el a vizsgálati személvlyel és ennek a vizsgálatvezető ellenmond. Ez a teszt a meggyőződés
erősségét, ill. a befolyásolhatóságot vizsgálja. Az ellenállásra való kész
séget valamely akadálynak az írás elé való gördítésével, az ítélet-, ille
tőleg az akaratszilárdságot az előbb kimondott ítélet megváltoztatásá
val vizsgálja.
A harmadik veakcióforma inkább a negatív akarati vonásokat
deríti fel. A cselekvés sikeressége sokszor nem az indításokon, a meg
valósításokon fordul meg, hanem éppen ellenkezőleg, a gátlásokon, pl.
valamely elszabadulni akaró motorikus folyamat visszatartásán. Ezt az
utóbbit méri az a teszt, melynél a feladat az írás szándékos lassítása. A
gátláshoz hasonló akarati működést, az impulzusok egymás mellé rendezé
sét (koordinációiát) méri az a komplikált feladat, melynek során egyszerre
két dolgot kell végezni : egy bizonyos mondatot egy meghatározott
méretbe szorítani az írásnál és a gyorsaságot fokozni. A részletek iránti
figyelmet pedig jelzi a pontosság, ahogy az egyén egy model-írást utá
nozni tud. A kitartást az elváltoztatott írás tempójának a közönségesé
től való különbségével mérték.
A reakciókban megnyilvánuló készségeket mennyiségeknek fog
ván fel, a szerző 10 fokot állított fel az egyéni állapot megítélésére. Az
egyes eredményeket azután az akarati-vérmérsékleti profilban, grafikai
lag összegezi. A grafikonokban a csúcsok a kiemelkedő teljesítménye
ket mutatják, a völgyek a csekélyeket s egyúttal jelzik ezek az akarati
képességeket és fogyatékosságokat is. Több ilyen profilt mutat be a
szerző, igen eltérő karakterisztikumokat tüntetve fel ; egyik profil a
könnyen cselekvésre indítható, de gyenge akaratú embert, másik a
nehezen induló, de pontos és kitartó egyént mutatja és így tovább, a
különböző profilok az akarat és vérmérséklet egyes vonásainak más és
más kombinációit. Különösen érdekesek a szerzőnek azok a fejtegeté
sei, melyek folyamán az egyes vonásoknak másokkal való kapcsolata
nyomán állapítja meg az akarati diszpoziciót jellemző komplett reak
cióformákat. E fejtegetésekben a szerző — a rideg, exakt módszerre
való törekvése mellett is
a természethez való simulékonyságot árul el és
az akarat és vérmérséklet életteljes, valószerű példáit tudja felidézni és
megérzékeltetni. Nem nélkülözi tehát az egészben való szemlélés szem
pontját sem, pl. mikor az intelligencia-tesztek és az akarati és vérmér
sékleti tesztek összevetése alapján magyaráz meg olyan össze nem
egyezéseket, melyek az intelligencia-tesztek és az iskolai eredményeket
illetően sokszor mutatkoznak.
Szól még a tényezőkről, melyek a profilt befolyásolhatják, ami
lyenek például a különös szokások, az életkor stb. és jelzi a tesztek
gyakorlati alkalmazásának lehetőségeit is.
Rátérünk még arra a kérdésre, amit jeleztünk és amit a szerző
maga is felvet: vájjon ezek a többnyire kézírás által kapott reakcióformák valóban jelentik-e azokat az akarati és vérmérsékleti tulajdon
ságokat, melyeket a szerző nekik tulajdonít? Más tormában a kérdés
«z: indokolt-e ezeket a teszteket úgy tekinteni, mint amelyek az aka-
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rat és vérmérséklet egyéni különbségeit elárulhatják ? Az indokolást, a
tesztek érvényességének bizonyítását a szerző több oldalról hajtja végre,
pl. összeveti a teszteredményeket az illetőkről való véleményekkel ;
pszichopátiás egyénekről készített profilokat, melyek jellemző képét ad
ják sajátos lelki állapotuknak ; másféle reakciókkal, pl. beszéddel is
kísérletezett stb. és úgy látszik, hogy mindegyik ellenőrző kísérlet a
tesztek érvényessége mellett bizonyít.
A bizonyítás azonban, ha módszertanilag kifogástalan is, nem hatol
bele egészen a lényegbe. A végső és voltaképen első kérdés, amit ilyen
munkálattal szembe kell szegezni, még szélesebbkörű vonatkozásokkal
bír, mint az, amit az előbb feltettünk. A döntő kérdés itt az, hogy a
motorikus reakció, egyáltalában, jellemző-e az akaratra és vérmérsék
letre, vájjon kimeríti e ezek változatait és az egyoldalú megközelítésből
nem származik-e torzulás ? Erre a kérdésre a szerző akkor adott volna
feleletet, ha, mielőtt az akarat és vérmérséklet külső jelenségeit vizs
gálta volna, a maga és olvasói számára tisztázta volna, hogy lényege
szerint miben is áll ez a lelki működés vagy állapot; ezen az alapon
aztán egyes jelenségeket joggal fogadhatott volna e! azok külső meg
nyilvánulásainak. Sokszor látni amerikai szerzőknél, hogy a tárgy ki
dolgozásába fognak, mielőtt azt meghatározták volna, erejüket a kidol
gozás technikájába vetik és így történik az, hogy igen exaktak lesznek
a felületességben.
Nem akarjuk azonban 'a szerző munkáját kicsinyelni. Bizonyos,
hogy a személyiséget egyik oldaláról meg tudta közelíteni és az akarat
és vérmérséklet pár jelentős mozzanatát feltárta azzal, hogy a szemé
lyiségvizsgálat egyik részéhez használható módszert kezdeményezett és
dolgozott ki.
B a r a n y a i E rzséb e t.

A Magyar Psychologíai Társaság közleményei:
Tanulmánysorozat :
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A VIII. Nemzetközi Pszichotechnikai Kongresszus.
Prága, 1934. szeptember 11—15.
Három évi szünet után, egy év kényszerű eltolódással és az erede
tileg kijelölt kongresszusi hely megváltozásával, 1934. szeptember 11-töl
15-ig folyt le Prágában a Vili. nemzetközi pszichotechnikai kongresszus.
A három esztendő alatt történt tudományos, társadalmi és politikai vál
tozások, amelyeknek következményei a pszichotechnika területén sem
maradhattak hatástalanok, nagy mértékben felkeltették a várakozáso
kat a prágai kongresszussal szemben és bár valóban a változott hely
zet az előadások egy részében visszatükröződött, a kongresszus egész
lefolyása nem felelt meg mindenben ezeknek a várakozásoknak. Bizo
nyos, idejében nem orvosolható, félreértések folytán Németország csak
elenyésző számban képviseltette magát, nevezetesebb német szakembe
rek közül csak R u p p , B lu m e n fe ld és W ie n e r t vettek részt a tanács
kozásokon s a német tudósok elmaradása fájdalmas hiányát jelentette
a kongresszusnak, amely ilymódon nem kerülhette el teljesen a csonka
látszatot, másrészt a rendezésben tapasztalható némely hiba és kezdet
legesség, pl. a munkarend közzétételének késedelme s a témák meg
nevezésének hiánya (a munkarendben csak a z e lő a d ó k n e v e i szerepel
tek az e lő a d á s o k c ím é n e k közzététele nélkül) s a többnyelvű tárgyaié,
sok fordításának elmulasztása nem tette lehetővé a teljes és rendszeres
áttekintést s egyben megakadályozta — némely kivételtől eltekintve —
a hehatóbb vita kifejlődését. Az előadások legnagyobb részben ilymó
don nélkülözték a tárgyak nemzetközi megvitatását s a gondolatok ter
mékeny kicserélődését, úgy, hogy tulajdonképen csak két nagyobb
témakörnél, a közlekedési pszichotechnika kérdéseinél és az érettségi
zettek pályaválasztásánál fejlődött ki mélyebbenjáró megbeszélés, to
vábbá a tárgyalásoktól független magánbeszélgetések során nyertek
egyes kérdések érdemlegesebb eszmecserében tisztázást. Meg kell em
líteni azt is, hogy egy sajnálatos, kölcsönös félreértésen alapuló poli
tikai nézeteltérés két napig meglehetősen feszültté tette a helyzetet s
károsan hatott vissza a tárgyalások menetére, ez a félreértés azonban
teljes mértékben tisztázódott.
A kongresszus eredményei az előadások közzétételéig teljesen át
nem tekinthetők, viszont megállapítható még így is egyrészt az általá
nos, elvi jelentőségű kérdések iránt megnyilvánuló egyre fokozódó ér
deklődés, másrészt a gyakorlati munkáknak a gazdasági és társadalmi
követelményekhez való alkalmazkodása s mindkét jelenség bizonyíték
gyanánt szolgál a pszichotechnika szerepének egyre terjedő jelentősé
gére, valamint a pszichotechnikai megoldások elmélyülésére és meg
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alapozottságára vonatkozólag. A változott témaköröknél érdemes meg
említeni a katonai pszichotechnika kérdéseinek előtérbenyomulásás
(A zo y , Barcelona), a gyorsvasutak személyzetének kiválasztási problé
máit (G e m e lli, P o n z o stb.), a munkanélküliséggel kapcsolatos pszicho
technikai kérdéseket ( H a d d , E in e r), a Balilla-mozgalommal kapcsolatot
pályaválasztási problémákat (B a n is s o n i), a pszichotechnika és a tár
sadalomtudományi kérdések kapcsolatát (a szovjet szempontjából
S p ie lr e in ) stb. ; ezenkívül a gazdasági válság kérdései, az ipari, keres
kedelmi, orvosi és matematikai kapcsolatok is megvilágítást nyertek.
A pszichotechnika nagy elméleti és gyakorlati akadálya, a kölcsönös
együttműködés hiánya nemzetközi vonatkozásban, az elméleti kérdések
egységes értelmezésének fogyatékossága és a gyakorlati eljárások egy
séges alapjainak mellőzése, a sokszor igazán kitűnő részmunkák elle
nére is érezhető volt.
A kongresszuson előadásra kerülő munkálatok közül — a koráb
ban említett rendezési fogyatékosság következtében
csak egyes elő
adások címei közölhetők, amelyek azonban legalább nagy vonalakban
áttekintést nyújthatnak a kongresszuson felszínre került tárgyak rend
szeréről. A kongresszuson a következő tárgykörök kerültek megvitatásra :
1. P ályaválasztási tanácsad ás.

Az itt elhangzott előadások közül megemlítendők :
B a u m g a r te n és S te ig e r (Bern) : „Eint Test zur Ermittlung der
Interessen Kinder und Erwachsenen.“
H e in is (Genf): „L’âge le plus favorable pour l’entrée en appren
tissage.“
K r a u s (Wien) : „Der wirtschaftliche Faktor in der Berufsberatung.“
S c h ü re r— W a ld h e im (Kaiserebersdorf) : „Berufsberatung kriminel
ler Jugendlichen."
S ta v e l (Pozsony): „Grundsätzliches zur psychologischen Berufs
beratung.“
2. K özlekedéspszichotechnikai k é rd é se k :
A z o y (Barcelona) : „Notions of our method of selecting airplane
pilots, by the psycho-physiological selection."
B ieg el (Hága) : „New learning-methods for radiotelegraphists.“
B o n a v e n tu r a (Firenze) : „L’examen de l’émotivité dans la sélee
tion des conducteurs des véhicules rapides.“
M iz zi (Milánó): „Rapports entre l’attention dispersée, la rapidité
de perception és l’estimation de la vélocité el de la distance.“
M a y e r h o te r (Prága) : „Unfallaffinität im Verkehrswesen.“
M is (Prága): „Intelligenz und Fähigkeit zum Kraftwagenlenken.“
V iteles (Philadelphia) : „The influence of training on motor test
performance : a note on sex differences.“

3. Ip a ri p sz ichotechnika :
C ib u lk a (Witkowitz) : „Zweck und Aufbau der Zentralstelle für
Unfallverhütung im Eisenwerk Witkowitz.“
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H a c k t (Wien) : „Wiedereinstellung von Arbeitslosen in den Ar

beitsprozess.“
K u c h y n k a (Prága) : „Sélection des employés publics au moyen
des examens psychotechniques.“
R a p h a e l (London) : „Sources oï recruitment and methods of selec
tion of personel suitale for high administrative position.“
Z e isl (Wien) : „Zur Psychologie des Schuhverkäufers.“

4. É rettség izettek p ro b lé m á i :

és S im o n (Aussig) : „Testversuche zum theoretischen
und gegenständlichen Denken.“
W a lth e r (Genf) : „Über Berufsberatung für höhere Berufe und
ihre psychologischen Grundlagen.“
N e w e k lu fo v á (Prága) : „Zur Psychologie und Psychotechnik des
Ärzteberufes.“
S c o la (Pozsony) : „Zur Frage der Intelligenz und der Intelligenz
untersuchung.
K a lfo f e n

5. Isk o lai k é rd é se k :

(főleg cseh nyelven, elsősorban különleges csehszlovák problémakörben)
S la m p a c h (Brün) : „La sociologie des élèves de l’enseignement
secondaire et le système d’information pour les élèves“.
O h e ra (Znaim) : „Der Schulpsychologe“.
L la d ó (Brüsszel) : „Sur un test collectif d’intelligence pour enfants
de 3 à 7 ans.“
K o u b e k (Prága): „Soziologische und psychologische Forschungs
ergebnisse an Bürgerschulen.“
B r o z k o v á —R ó n o v á (Prága) : „L’étude psychologique de la lecture
de la jeunesse à l’âge de la puberté.“
N y k l (Prága) : „Schülerdifferenzierung als Organisationsprinzip der
Schularbeit.“
6. S peciális k é rd é se k :
S c h ö n fe ld (Komotau) : „Die graphologische Intelligenzbeurteilung.*
P o n z o és B a n ü s o n i (Hóma) : „Valeur psychodiagnostique de quel

ques expériences sur les temps de réactions collectifs.“
S im o n és S c h ö n feld (Aussig) : „Vergleich der Intelligenzschätzung
mit graphologischer und psychotechnischer Methode.“
7. M athem atíkai és s ta tisz tik a i p ro b lém ák 1
T h u m b (Wien): „Der prognostische Wert psychologischer Statis

tiken.“

8. A m unka é le tta n a és k ó rta n a :

E lia s b e r g (Wien) : „Bemerkungen zur Psychopathologie und Psy
chotherapie der abhängigen Arbeit.“

9. P szichotechnika és orvostudom ány :
H la v á c (Prága): „A contribution to psychotechnical analysis of a

physician and stomatologist.“
S a m e k (Prága) : „Die Psychotechnik des Dermatologen.“
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Az egyes csoportok bevezető referátumait tartották: W a llo n
(Páris), L a h y (Páris), M iles (London), W o jc ie c h o iv s k y (Varsó), G e m e lli
(Róma), C h r ís tia e n s (Brüsszel), R u p p (Berlin), B ieg e leisen (Krakkó),
S e r a c k y (Prága), a kongresszus elnöke, V e lin s k y (Prága).
A megnyitó ülés bevezető előadását S p e a r m a n (London) tartotta :
„Coordination of research on personality“ címen.
A záróülésen, amelyen P ié r o n (Párizs) elnökölt, a javaslatok egész
sora nyert elfogadást, főleg a ipari és közlekedési balesetek megelőzé
sének fokozottabb kiépítéséről.
Magyar részről előadással szerepeltek : B á l in t Antal : ,,Das Grundproblem der Berufsberatung“ ; dr. B o d a István : „Zur Methodik der rei
nen Verstandesprüfungen“ és dr. E r d é ly i Mihály : „Das Prinzip der Har
monie in der psychotechnischen Menschenauslese“ címmel és a vitatko
zások során többízben felszólalt dr S á n d o r Béla is.
A legközelebbi kongresszus helyét illetőleg még végleges döntés
nem történt, hanem két lehetőség jött számításba : vagy Amerika vala
melyik városa (valószínűleg Philadelphia) vagy London, az időpont
három esztendő múlva lesz.
D r. E r d é ly i M ih á ly .

M A G Y A R P S Y C H O L O G IA I T Á R SA SÁ G
Tiszteletbeli elnök: RANSCHBURG PÁL
Elnök: BENEDEK LÁSZLÓ.
Társelnökök:
ÜOMBOCZ ZOLTÁN, HUZELLA TIVADAR, KORN1S GYULA,
OLÁH GUSZTÁV, SCHÜTZ ANTAL, VÁRKONY1 HILDEBRAND,
WESZELY ÖDÖN.
Alelnökök :
BODA ISTVÁN, MITROVIC8 GYULA.
A MAGYAR PSYCHOLOGIAI TÁRSASÁG célja egyfelől a lélektan
összes irányainak és problémáinak, valamint egyéb tudományokkal érint
kező határterületeinek művelése, másfelől a tudományosan igazolt lélek
tani belátásoknak a nemzeti kultúrális élet minden ágában való minél
teljesebb g y a k o r l a t i érvényesítése.
A társaság a l a p í t ó tagjai egyszer s mindenkorra legalább 201) (kettő
száz) pengőt, a m ű k ö d ő vagy p á r t o l ó tagok évi 10 (tíz) pengőt
fizetnek. A Társaság f o ly ó i r a tá t minden tag, tagsági illetménye fejében,
Ingyen, a társaság esetleges egyéb kiadványait kedvezményes árban kapja.
A f ő titk á r c ím e : Budapest, VI., Andrássy-út 81. Fdszt 7.
A t i t k á r cime: I., Andor-u. 6.
A p é n z tá r o s cime : VIII., Baross-u. 85.
K é z ir a t o k a . szerkesztő címére (Szeged, Egyetem) küldendők.

E G Y E SÜ L E T I É L E T . — H ÍR EK .
A M a g y a r P s y c h o lo g ia i Társaság 1934. május hó 5-én tartotta
meg rendes évi közgyűlését az Apponyi Albert-Poliklinika dísztermében.
Az itt elhangzott elnöki megnyitót és az ügyvezető titkári jelen
tést S ze m lé n k 1934. 1—2. száma közölte 142. s kk. lapjain.
A közgyűlés többi tárgyairól s nevezetesen az alapszabály-módo
sítás ügyéről most van alkalmunk kimerítő tudósítást adni.
A közgyűlés folyamán, D r. B o d a főtitkár meleg hangon adózik
az elhúnyt Kenyeres Elemér emlékének és a közgyűlés felállással ad
kifejezést gyászának.
Majd az E ln ö k köszönetét fejezi ki dr. Boda főtitkárnak, ki a
Társaság megalapítása óta fáradhatatlan agilitással buzgólkodott annak
szolgálatában. Örömmel állapítja meg, hogy a Társaság ügyeinek aktiv
intézésétől nem vonul vissza, hanem mint ügyvezető alelnök továbbra
is részt vállal az ő ismert buzgalmával és kiváló képességeivel a Tár
saság ügyvitelében.
A P é n z tá r o s jelentésével kapcsolatban az E lle n ő r és a p é n z tá r v iz s g á ló tagok jelentik a közgyűlésnek, hogy az egyesület könyveit és
pénztárát megvizsgálták, azokat rendbenlevőknek találták ; a pénztáros
jelentését elfogadásra ajánlják. E ln ö k a pénztáros jelentését szavazásra
bocsájtván, a közgyűlés a jelentést egyhangúlag elfogadta. Erre a folyó
évi költségvetés előirányzása következett : a pénztáros javaslatát a köz
gyűlés egyhangúlag elfogadta.
Dr. Boda főtitkár ismerteti az alapszabályokat módosító terveze
tet: Az alapszabályok III. fejezeténél a tisztikar felsorolásánál „ellenőr"
után beszúrandó : „és ügyész“. A III. fej. 10. §. 4. pontjánál és az alap
szabályokban mindenütt az „ügyvezető titkár“ helyett „főtitkár“ Írandó.
Ugyanezen fejezet 7. pontja után a következő pont kerül : „8. Az ügyész
képviseli a Társaságot perenkívüli- és peres ügyeiben, jogi tanáccsal
szolgál ; evégből az elnökség vagy a választmány meghívja a választ
mányi ülésekre, a közgyűlésre hivatalból meghívandó. Az egyesület
azon kiadványai, melyeket az egyesület pártoló tagjai díjmentesen kap
nak meg, őt is díjmentesen illetik. A felolvasó ülésekre meghívást kap.
Az ügyész tényleges kiadásait az egyesület megtéríti, tiszteletdíjban nem
részesül. Az 1. pont végén „helyettesíthető“ után folytatólag beszúrandó :
„az elnök a társelnökök vagy az alelnökök valamelyikét általános he
lyettesítésével is megbízhatja az altala kijelölt időre.“ A 12. pont 4 ik
mondata helyébe, mely kimarad, a következő rész iktatandó : „A szak
osztályok tagjai rendes, pártoló, tiszteleti és külső tagok. A szakosztá
lyok rendes tagjai a Társaság azon működő tagjai, akik a szóbanlévó
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szakosztályba való belépésüket a Társaság titkárságának bejelentik.
A szakosztály rajtuk kívül is választhat szakosztályi rendes tagokat
azon pártoló tagjai sorából, akik tudományos, vagy kultúrális érdeme
ket szereztek, ez a választás azonban nem teszi a megválasztottakat a
Társaság működő tagjaivá. A szakosztály tiszteleti és külső tagjait is a
szakosztály választja meg elnökségének, a Társaság választmányának
előzetes hozzájárulásával tett javaslatára, de ezen választások sem te
szik a megválasztottakat a Társaság tiszteleti vagy külső tagjaivá.“
E ln ö k az alapszabálymódosító tervezetet szavazásra bocsájtja s
kihirdeti, hogy a közgyűlés az alapszabálymódosítást a fentebbi szöveg
ben változatlanul egyhangúlag elfogadta.
A f ő titk á r előterjeszti az új 3 éves ciklus tisztikarának és választ
mányi tagjainak jelölő lisztáját. A megejtett szavazás után
E ln ö k bejelenti az új tisztikar és választmány tagjainak megvá
lasztását.
E ln ö k : Benedek László.
T á rse ln ö k ö k '. Gombocz Zoltán, H u z e lla T iv a d a r , Kornis Gyula,
Oláh Gusztáv, Schütz Antal, Várkonyi Hildebrand, W e sze ly Ö dön .
A le ln ö k ö lc : B o d a I s tv á n , Mitrovics Gyula.
F ő titk á r : F ä c h e r L á szló .
T i t k á r : S c h n e ll J á n o s.
P é n z tá r o s : K r o n f u s z V ilm o s.
E lle n ő r : S c h m id t F eren c.
Ü g y é s z : B ü r g e r K á r o ly .
(Nem esik választás alá: B a n s c h b u r g Pál, a M. Psych. Társ. örö
kös tiszteletbeli elnöke és B e rze v ic zy Albert, a M. Psych. Társ. tiszte

leti tagja.)
V á la s z tm á n y i ta g o k :

Alszeghy Zsolt,
Bognár Cecil,
Dékány István,
Fabinyi Rudolf,
Imre Sándor,
Kaufman Irén,
Kolosváry Bálint,
Máday István,
Mester János,
Nyirő Gyula,
Reuter Kamílló,
Schiller Pál,
Thienemann Tivadar,
Zolnai Béla,

Bálint Antal,
Brandenstein Béla br.,
Dénes Tibor,
Gorka Sándor,
Juhász Andor,
Kluge Endre,
K. Krausz Sára,
Magyary Zoltán,
Nagy József,
Rácz Lajos,
Ritoók Emma,
Szondi Lipót,
Tóth Tihamér,

Bartók György,
Csörsz Károly,
Éltes Mátyás,
Hermann Imre,
Katona György,
Koszó János,
Kiihár Flóris,
Marczell Mihály,
Nógrády László,
H. Révész Margit,
Somogyi József,
Tankó Béla,
Tóth Zoltán.

S z á m v iz s g á ló b iz o tts á g tagjai:

Balta Gyula,

Kende Ernő,

Ranschburg Géza,

Rőthy Károly.

IN H A L T SÜ B E R SIC H T — RÉSUMÉ —
RIASSUNTO — EXTRACT.

Ladislaus Benedek:
Die Insulin-Shockwirkun g auf die Wahrnehmung.
Mit. 10 Abbildungen, Budapest, 1934.
Aui der psychiatrisch neurologischen Klinik in Debrecen wird das
Insulin bereits seit 6 Jahren in kleineren Dosen zur Roborierung Schi
zophreniker verwendet. Systematische Versuche zum Erreichen eines
Insulinshocks, wurden seit Nov. 1933 nach den von M. S a k e l angege
benen Richtlinien vorgenommen. Anfangs wurde die S a k e l’s c h e vierphasige Insulindosierung angewendet, später wurde der Shock durch
rasche Steigerung der Insulindosen ausgelöst. Die kleinste, zur Auslö
sung des Insulinkomas benötigte Tagesdose betrug 70, die grösste 300
I. E. Die vor- und während des Komas durchgeführte BlutzuckerspiegelBestimmung zeigte stets sinkende Tendenz, der kleinste Wertsatz war
0 029% Der Blutserum-Caiziumspiegel zeigte nur in einem Falle Abwei
chung vom Normalwerte (10—12 mgio/0). Die Auslösung des Insulin1
shocks wurde in jedem Falle durch koienhydratarme Diät, manchmal
auch durch Decholin-Injektionen gefördert.
Die körperlichen und neurologischen Symptome des Insulin-Shocks
waren die folgenden : Im prähypoglikämischem Stadium traten in induviduell wechselnder Stärke Schweiss, Angst, innere Unruhe auf, die
sich beim Annähern des Komas immermehr steigerten. Der Gesichts
ausdruck wiederspiegelte zumeist Schrecken, dem starren Blick ge
sellte sich bei einigen Kranken ausgesprochener Exophthalmus zu. Bei
mehreren Kranken trat im Koma Strabismus convergens und Nystagmus
auf. Untersuchungen auf Doppelbilder ergaben ein negatives Ergebnis,
denn wenn heterotrope Innervationsstörung auch bestand, so ver
schwand diese bei der Fixierung und die Fusions-Tendenz der Bilder wurde
nicht gestört. Vor eintritt der Bewusstseinsstörung wurde die Merk
fähigkeit immer geringer, d. h. der Mechanismus der Blickbewegungen
war begrenzt. Die Unsicherheit der Fixation steht mit dem Abbau der
zentralen Mechanismen im Zusammenhang. Die zur Kontrolle der Laby
rinthfunktion bei tiefen Koma vorgenommene Bárány’sche otocalorische Untersuchung, blieb in einigen Fällen ohne Reaktion, in einem
Falle war sie paradoxerweise verändert. Beim Ausspülen des linken
Gehörganges mit kalten Wasser, trat Blick deviation, Kopfwenden und
Rumpfbeugung zur kontralateralen Seite aui. Dieses Symptom findet
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seine Erklärung vielleicht darin, dass ein Teil der zentripetalen Wege
undurchgänglich wurde und die paleozerebellare Regulation unter dem
Einïluss der zum contralateralen Hemisphärium sich verirrten Rezeptio
nen entstand. Einigen Kranken wurde während des Insulin-Shocks
versuchsweise intravenös Calcium verabreicht. Zehn Minuten nach der
Einspritzung sank übergangsweise die gesteigerte Schweissabsonderung,
doch diese hemmende Wirkung wurde durch die sich periodisch wieder
holende Insulinwirkung durchbrochen. Sorgsame Temperaturmessungen
erwiesen, dass dem Insulinkoma Temperatursenkung voranging, die am
tiefsten (34 C°) am Höhepunkt des Komas war. Bei Krämpfen während
des Shocks betrug die Temperatur 37'6—
C. Während des Komas
traten bei einigen Patienten mit tonisch-clonischen Zuckungen, mit
Zungenverlefzungen verursachenden masticatorischen Krämpfen und
spontanen Urinabfluss einhergehende epileptiforme Anfälle auf. Im tiefs
ten Insulinkoma fehlten zumeist die Cornealreflexe, die Sehenenreflexe
und die Lichtreaktion der Pupillen. Der Muskeltonus war in einigen
Fällen schlaff, anderesmal krampfhaft starr. Zur Feststellung der Haut
reiz-Lokalisation haben wir bei tiefem Koma mit faradischem Pinsel
schmerzhafte Reize angewendet (Filmaufnahme). Zumeist gelang die
Lokalisation, die Kranken bedeckten die gereizte Stelle mit der Hand.
Dies beweist, dass die Reizlokalisation an der Körperoberfläche auch
ohne Mitwirken des Bewusstseins automatisch vor sich gehen kann.
Beim coupieren des Insulin-Shocks kann theoretisch Dextrose
Mannose, Amylum, Glykogen, Glycerin, Dihydroxiaceton, Hypophysenhinterlappen-Präparate und Adrenalin in Betracht kommen. Zumeist
wurde das Insulinkoma durch intravenöse Einspritzung 50o/o-iger
Dextroselösung aufgehoben, dessen Wirkung nötigenfalls durch Adre
nalin und Coffein unterstüzt wurde. Durchschnittlich war die Einführung
von 60—80 ccm Dextrose nötig. Das Koma hörte zumeist binnen einiger
Sekunden aur, obwohl die meisten Kranken einige Minuten nach dem
Erwachen im leichten Dämmerzustand sich befanden, was durch die
eigenartige Veränderung der Wahrnehmungsbilder gekennzeichnet war.
Charakteristischerweise berichteten alle Patienten, — selbst die autis
tisch verschlossenen Schizophreniker — über einen dem Mekalinrausch
ähnlichen Selbstbeobachtungszwang. Beim Kranken 1. war die Gestalts
und Bewegungswahrnehmung verändert. Die Gestalten waren „bildhaft,
seltsam, eigenartig“. „Ich sehe alles so, als ob ein Film abgedrecht würde,
aber alte schlechte Filmaufnahmen. Wie eigenartig die Bewegungen der
Menschen sind, so maschinenhaft, unterbrochen, sprunghaft. Ihre Bewe
gungen sind nicht fliessend, einheitlich, ich sehe nicht wie sie von
einem Orte des Raumes zum anderen schreiten, ich bemerke nur, dassdas was vorher hier war (zeigt mit der Hand) im nächsten Augenblick
dort ist“. Je rascher die Bewegungen der ihm umgebenden Personen
waren, umso unangenehmer war der Eindruck auf den Kranken. Da®
Verschmelzen der Bewegungsphasen der sich bewegenden Dinge zir
einer einheitlichen, fliessenden Bewegungswahrnehmung gelang umso
weniger, je rascher die Bewegung der Personen oder Gegenstände
verlief. Die im Zimmer befindlichen Möbel und Gegenstände sah e r
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„fläcbenhaft“. Retrospective berichtete er : „Ich habe alles ausserordent
lich scharf wahrgenommen, scharf und rein gehört. Die Gesichtszüge
waren schärfer Umrissen, schöner, es war alles feierlicher. Patient 2.
(Arzt morphinist) sah aus dem Koma erwacht sich alles um ihn drehen.
„Der Assistent, der Pfleger, die Pflegerin drehten sich 10—15-mal von
links nach rechts in der Luft herum, ich sah sie bald mit dem Kopf
nach unten, bald verkehrt.“ Gleichzeitig „hoben und senkten sie sich.“
Inzwischen fühlte er keinen Schwindel, er fühlte sich und sein Bett als
einen ruhenden Punkt. Demgemäss in dem wild bewegten Chaos del
im objektiven Raume, im normalen Sehfelde mit einer veränderlichen
Winkelbeschleunigung sich drehenden, dabei zum Teil sich auch in
vertikaler Richtung verschiebenden, mit Bekanntheitsqualilät gekenn
zeichneten Gegenstände galt der Patient selbst samt seinem Bett als ein
unbewegliches ruhendes Massenzentrum, ohne subjektives Schwindel
gefühl. Ein ebenfalls schizophrener Patient sah die Welt nach dem Koma
in „interessantem Lichte“. Lichtreizen gegenüber bestand bei ihnen
ausserordentliche Empfindlichkeit. Als mau dem Kranken ins Auge
leuchtet schreit er : „schrecklich, dass ist schon Mord, Herr Doktor rei
chen sie mir das Handtuch um meine Augen zu bedecken, ich bitte um
ein schwarzes Augenglass“. Über ähnliche Empfindlichkeit berichtet ein
anderer Schizophreniker, der das Fallen seines Schuhbandes auf den
Schuh so stark hörte als würde eine Türe zugeschlagen ; das Sprechen
fühlte er als verletzend scharf. Auch seine optischen Eindrücke waren
übermässig lebhaft. Für die Veränderung der Farbenqualitäten ist es
charakteristisch, dass ein bisher vollkommen gleichgültiger Schizo
phreniker, die Gesichtsfarbe seiner Umgebung verändert, blass sah. Ein
anderer Kranker berichtete über die Veränderung des subjektiven
Zeiterlebens : „es schien mir, als ob mein Schlaf sehr lange, mehrere
Tage oder Wochen gedauert hätte. Inzwischen habe ich meine ganze
Lebensgeschichte durchträumt, bzw. sie ist in Bildern an mir vorüber
gezogen.“ In Fall 13 (schizophrene Frau) war in makropsischen Sinne
die Raumwahrnehmung verändert. Sie sah den Krankensaal vier
mal so lang als in Wirklichkeit, die Gestalten erschienen sehr fern
und klein zu sein. Beim Kranken 14. verband sich die Störung der
Ausdehnungswahrnehmung mit der Veränderung der physiognomischen Züge der Personen. Die Gestalten waren bald magerer, bald
dicker, bald niedriger, bald höher. Den einen Arzt sah er in vielen Ge
stalten, er erschien einmal neben der Türe, dann neben dem Spiegel,
der Patient konnte sich aber daran nicht erinnern auch seine Bewe
gung gesehen zu haben. All diese Erscheinungen erinnern an die von
S e rk o , F o r s te r , Z á d o r , S te in u. A. beim Mescalinrausch beschriebenen
Wahrnehmungsänderungen. Ausser der Empfindlichkeit gegen Ton- und
Lichtreize klagten viele Kranken auch über verschiedene Organsen
sationen, Opressionen, Algoparästhesien und in einzelnen Organen auftretendes Kältegefühl (Kryästhesie).
Insulinshocksversuche wurden an insgesamt 14 Kranken durchgeführt. Wichtig erscheint es darauf hinzuweisen, dass von der Mehrzahl
unserer Patienten die durch den Insulin-Shock hervorgerufenen Wahr-
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nehmungsanomalien bzw. der Defekt der eigenen psychischen Funktion
erkannt, vollkommen eingesehen und richtig formuliert wurde.
Bei Vergiftungen, so auch bei den von uns experimentell hervor
gerufenen Insulin-Shockwirkungen, kann die Ausserfunktionssetzung
einzelner Apparate des Gehirns, funktionell zusammengehöriger Struk
turen mit einer noch geringeren Sicherheit umschrieben werden. Soviel
ist jedoch sicher, dass der komplizierte Aufbau des optischen Erkennungsprozesses und seine Ausgestaltung zu einem definitiven Ganzen
durch grosse Insulinmengen wohl geschädigt werden kann. Es ist natür
lich, dass die Gestaltfunktion auf jeder Stufe des Wahrnehmungs, und
Auffassungsaktes behindert sein kann. Dabei erfolgt ein Zerfall von
sachlichen Strukturen, eine Aufhebung oder Charakteränderung vonEmpfindungqualitäten, ein Abbau von Raum-, Zeit-, Formen- und Be
wegungswahrnehmungen und damit eine Umgestaltung des regulären
Systems der Reize zu einer oft chaotischen Masse von Eindrücken, ein
Verschwimmen der „Randzonen“ des Reizobjektes, der Empfindung und
des des empfindenden Subjektes, eine mit der fluktuierenden Bildprojek
tion einhergehende unsichere Realitätswertung, eine mit dem Niveau
unserer psychischen Organisation nichtmehr korrespondierende, nied
riger gegliederte Dingwelt, — welche auf primitivere Funktionsweisen
und auf archaische Abschnitte der Entwicklungsgeschichte des Seelen
lebens hinweisen.
Der auf einander aufgebaute, jedoch organisch verwobene Pro
zess wird je nach dem Grade der Schädigung (siehe das P o p p e r r e u /cr’sche Scheme der Stufen der Teilsysteme der optischen Wahrneh
mung und der Gestaltsaffassung) eine, auf eine niedere Stufe dekomponierte Restfunktion aufweisen. Mit der Alteration der zentralen „senso
rischen“ Strukturen sinkt auch die aufmerksame Hinwendung auf visu
elle Reize hin; die optische Aufmerksamkeit wird nun weniger an
sprechbar. Im Sinne S te in ’s 1st die Aufmerksamkeit hier nichts anderes
als das Erlebnis des Vollzugs der virtuellen Bewegung. Nach dieser
Auffassung erleidet die Wahrnehmung deshalb eine Veiänderung, w eil
jene Fähigkeit, der die Ausführung von virtuellen Bewegungen zu ver
danken ist, infolge des Insulin-Shocks verlorenging. Durch grössere
Gaben von Insulin entstanden Shockwirkungen, denen zufolge auf
dem Gebiete der Formen-, Raum-, und Bewegungswahrnehmungen sol
che Störungen auftraten, wie sie nur in einzelnen, seltenen Fällen von
vascularer oder mechanischer Läsion bekannt waren. Deshalb ist eine wei
tere Sammlung von Beobachtungen bezüglich der Insulin-Shockwirknng
erwünscht.
P a p Z o ltá n .
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Über- das Phasensystem der Erlebnisse.
Von ANDREAS GERGŐ. (VII. Jahrg. H. 1 -2 . 78-88.)
In einer früheren Studie wurde darauf hingewiesen, dass die
Gliederung der intellektuellen Seelenprozesse (Wahrnehmung, Erinne
rung und Denken) im Sinne einer Doppelgesetziichkeit, gleichsam in
zwei Dimensionen stattfindet, von denen die eine als s tr u k tu r e lle
Komplikation, die andere als p h a s e n w e is e Vertiefung charakterisiert
wurde. Die strukturelle Entwicklung in Typengraden der Erlebnisse
(Empfindung, Empfindungskomplex, gemischter Empfindungskomplex,
Dingkomplex etc.) war in der früheren Publikation erörtert; hier wird
die Variierung der seelischen Vorgänge nach verschiedenen Phasen
typen untersucht. Als solche Typen lassen sich erkennen: dass sinn
liche (reizbedingte) Stadium der Erlebnisse, dann als immer „tiefere“
Phasen das Nachbild, das eidetische Bild, das Haliuzinations- und Traum
bild, das Erinnerungsbild (Vorstellung) und schliesslich das Allgemein
bild (allgemeine Vorstellung). — Die prinzipielle Einheit dieser sogen.
Phasenreihe ist in verschiedenen gesetzmässigen Relationen — insbe
sondere zwischen den Hauptgliedern Sinnesbild-Erinnerungsbild-Allge
meinbild — begründet und zwar lässt sich in der bezeichneten Richtung
1. eine stufenweise, wenn auch nicht gleichmässige „Verblassung“, eine
Verminderung der sinnlichen Lebhaftigkeit, der Deutlichkeit und Diffe
renzierung beobachten. Damit hängt 2. die fortschreitende Verallgemei
nerung (Generalisierung) der Erkenntnisfunktion bei den aufeinander
folgenden Phasenstufen zusammen. Die Sinnesstufe repräsentiert Jetzt
sein und Hiersein eines Individuellen, das Erinnerungsbild (Vorstellung)
nur zeitlich — nicht örtlich — bestimmtes individuelles Sein (eines Din
ges, Ereignisses, einer Relation etc.), wobei das Jetzt- und Hiergegeben
sein als Kriterien wegfallen ; die allgemeine Vorstellung oder Allgemein
bild symbolisiert die nicht mehr individuelle (generelle) Wirklichkeit,
mit Aufhebung aller zeitlichen und örtlichen, also überhaupt der indivi
duellen Bedingtheit. Im Gegensatz zum Strukturprinzip der Seele, wonach
das Wirkliche in immer breiteren raumzeitlichen Individualstufen
erfasst wird, leistet das Phasenprinzip ein Erkennen der Welt nach typi
schen Aehnlichkeiten und gesetzmässigen Übereinstimmungen. 3. Die
Phasenreihe kann als Produkt einer eindeutigen, neurologisch fundierten
Entwicklung angesehen werden ; die einzelnen Hauptphasen (Sinnlichkeit-Erinnerung-Allgemeinvorstellen) gehen aus einander hervor und
zwar das zweite Glied aus dem ersten durch „Bahnung“ und Engramm
bildung, das dritte aus dem zweiten durch Aenlichkeitsassoziationen,
Verschmelzung und Ausschaltung der individuellen oder seltenen Funk
tionskomponenten (die Z ie h e n 'sehe Kontraktion und Exkretion). Der
Begriff „Allgemeinvorstellung“ selbst bezeichnet eine zusammenhän
gende Teilmannigfaltigkeit der Phasenstufen, innerhalb welcher sich
die Vertiefungsgrade durch Verarbeitung immer grösserer Erlebnis
kreise auf die obige Weise ergeben. Dieses hierarchisch geordnete Sys
tem der Gemeinbilder ist der Höhepunkt (oder „Tiefenpunkt“) der in
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Phasenrichtung stattfindenden seelischen Entvicklungen ; es bildet gleich
zeitig der organisatorischen Kern jener lo g is c h e n Hierarchie, in der
uns die einander nach Masstab der Generalisation über- und untergeord
neten Begriffe erscheinen. Der Begriff a ls E r le b n is muss als organi
sierte Funktionseinheit von einer Wortvorstellung und irgendeinem
anderen — auf der Phasenstufe der Allgemeinvorstellung befindlichen —
Erlebnis aufgefasst und erklärt werden. Da nun das Denken den Charak
ter einer Begriffsorganisation besitzt, eröffnet sich die Möglichkeit, auch
die denkenden Funktionen einerseits auf die Empfindung als s tr u k tu 
re lle s Grundelement des Seelenlebens, andererseits auf die Sinnlichkeit
als die genetisch ursprüngliche und insofern grundlegende P h a se der
Erkenntnis zurückzuführen.

Zur Psychologie der Selbstbeherrschung.
Von JOHANN MESTER (VII. Jg. H. 1—2. 89—99).
Die Tatsachen der moralischen Erziehung sprechen einem schrof
fen Determinismus und Indeterminismus gegenüber für den relativen
Indeterminismus, laut dessen : Wir können uns nur in dem Masse beherr
schen, in welchem wir uns mit consequenter Selbsterziehung von äus
serer Umgebung und von inneren Trieben und Leidenschaften befreit
haben. Zu dieser Herrschaft des Denkens und Wollens über unsere
Triebe und Leidenschaften ist die Kenntnis und die Anwendung der
Gesetze und der Regelmässigkeiten der praktischen Psychologie not
wendig. Die Struktur des praktischen Seelenlebens besteht aus vier
Arten von Reflexbogen : aus physiologischen, sinnlichen, spontanen und
reflektierenden geistigen. Innerhalb dieser Struktur kann man drei in
der Psychagogie gut verwendbare Zusammenhänge unterscheiden: 1.
Die Kenntnisse erwecken Gefühle, Tendenzen und Taten ; 2. Bewusst
vollzogene Ausdrucksbewegungen (Taten) locken die entsprechenden
Gefühle und Neigungen hervor; 3. Die so (durch 1. u. 2.) beherrschten
Gefühle und Leidenschaften verleihen unseren Kenntnissen Inspiration,
unseren Handlungen jugendliche Kraft und Wärme.

Einige statistische Daten zur Geniefrage.
von

HENRIETrE v. SZIRMAY—PULSZKY. (VII. Jg. H. 1 -2 . 109-107.)

Verfasserin bezieht sich auf P rof. D r. P a u l R a n s c h b u r g ’s Artikel
„ T a le n t u n d S c h w a c h s in n “ (siehe „Ungar. Zeitschrift für Psychologie“
Jahrgang VI. no 3—4), der eine Liste von 226 Berühmtheiten enthält
Diese Liste wurde von Prof. Ranschburg zusammengestellt um zu
beweisen, dass die Lebensdauer der Hochtalente und Genies das
durchschnittliche Lebensalter der Bevölkerung bei Weitem übertrifft. —
Es wird von der Verfasserin ausgeführt, dass die bisherige statt'
stische Untersuchung, die von W. L a n g e E ic h b a u m an einer Liste vont.
300 (dreihundert) Berühmtheiten unternommen wurde, zu dem Ergebnis
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geführt hat, dass u n te r d e n H o c h ta le n te n u n d G en ies 12°/o P s y c h o ti
s c h e r zu fin d e n s in d gegenüber von 0’5% (fünf pro Mille) b e im D u r c h 
s c h n itt d e r B e v ö lk e r u n g . — A le x a n d e r H e r z b e r g ’s Forschungen bezüg
lich der d r e is s ig g r ö s s te n P h ilo s o p h e n haben ein analoges Resultat
gezeitigt: Lange-E. fand bei denselben 13% Psychotischer. Da die
Liste Prof. Ranschburg’s von ganz anderm Gesichtspunkte aus zusammen
gestellt wurde, erhofft die Verfasserin durch deren Untersuchung ein Resul
tat zu gewinnen, welches ein genaueres Bild der tatsächlich bestehende Ver
hältnisse bietet. — D ie L is te P ro f. R a n s c h b u r g ’s w i r d n u n g e n a u v o n p a th o g r a p h is c h e m S ta n d p u n k te a u s a n a l y s i e r t mit dem Ergebnis, dass bei
den von Prof. Ranschburg zusammengestelten 226 Berühmtheiten 9% P s y 
c h o tis c h e r zu finden sind ; p s y c h o tis c h u n d p s y c h o p a th is c h z u s a m m e n s in d
a b e r 67 d. h. r u n d 30%. Verfasserin weist auf die weitern statistischen
Untersuchungen Lange-Eichbaum’s hin aus denen der Satz gewonnen
wird : Je b e r ü h m te r e in e P e r s ö n lic h k e it is t, je g r ö s s e r ih r W e llr u h m ,
d e s to g r ö s s e r is t d ie W a h rsc h e in lic h k e it, d a s s d ie se lb e d e n p s y c h o p a th o lo g is c h e n B e r ü h m th e ite n z u g e z ä h lt w e r d e n m u ss. — Demgegenüber wird
von der Verfasserin e in e L is te v o n ö l g e s u n d e n G e n ie s mitgeteilt ; es ist

auffallend, dass dieselbe 14 Maler und einen Bildhauer enthält, hinge
gen bloss 8 Dichter und bloss 5 Komponisten. Verfasserin hat bei der
Durchforschung der Biographien der bedeutendsten ungarischen Maler
auch auffallend viele langlebige Persönlichkeiten von robuster fester Ge
sundheit vorgefunden, deren Wesenfrei von Psychopathie gewesen zu sein
scheint. — Das Ergebnis der bisherigen Forschungen wird schliesslich von
der Verfasserin in folgendem Satze zusammengefasst : U n te r d e n H o c h b e g a b te n u n d G e n ie s ist die Zahl der Psychotischen auch nach der
günstigsten Berechnung auffallend hoch, u n g e fä h r q ’P ro ze n t g e g e n ü b e r
v o n f ü n f p r o M ille b e i d e r G e s a m tb e v ö lk e r u n g . Ausserdem waren d ie
m e is te n w e ltb e r ü h m te n G en ies mehr oder minder p s y c h o p a tis c h . Die
g e s u n d e n G en ies bilden daneben e in e n ic h t g a n z u n e rh e b lic h e M in d e r 
h e it. G esu n d e G e n ie s s in d in g r ö s s te r Z a h l u n te r d e n M a le rn zu fin 
d e n in d e r g e r in g s te n Z a h l h in g e g e n u n te r d e n K o m p o n is te n u n d
D ic h te rn , sowie Schriftstellern. Gelehrte Philosophen und Staatsmänner

stehen in der Mitte. — Verfasserin hafft durch das Ergebnis dieser
Untersuchung e in e s c h ä r fe r a ls b is h e r u m r is s e n e G r u n d la g e f ü r d ie
w e ite r e D is k u s s io n ü b e r d ie F r a g e „ G en ie u n d I r r s i n n “ geschaffen
zu haben.

Beiträge zur weltanschaulichen Entwicklung der
gebildeten Adoleszenten.
Von ATTILA v. KEMPELEN.
(VII. Jahrg. H. 1—2, 108-122).
Verfasser untersuchte in Budapest 95 Adoleszenten beider Ge-'
schlechter aus gebildeten Kreisen mit dem Fragebogensystem. Die Fra
gen forschten in konkreter Form nach deren Weltanschauung. Die Ant
worten kamen anonym hervor, doch war hie und da eine leise Kon
troll möglich. — Die Deutung der Fragen bewies in den Hauptzügen,
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dass die Extremität der Stellungnahme in den Jahren 17—24 sich an
Starrheit vermindere und dass die Lebensbejahung und positive Wer
schätzung beiden Mädchen weit grösser sei als bei männl. Jugendlichen.

Über den Entwicklungssystemen.
Von H. VÁRKONYI (M. Psych. Szemle 1934, Bd. VII. H. 3 -4 , 1—22.)
Die Untersuchung gilt der Prüfung der Begriffe, die den heutigen
Stand der Entwicklungspsychologie bestimmen. Grundlagend sind in die
ser Hinsicht die Begriffe der Differenzierung, der Konzentrierung, des
Reifens und des Lernens ; Verfasser hat sich das Ziel für seine Unter
suchung gesetzt, zu zeigen, dass die Tragweite und Wert der im Ent
wicklungsbegriff enthaltenen Momente davon abhängt, wie eng sie mit
den b io lo g isch en Begriffen und Gesetzmässigkeiten des „Lebendigen"
Zusammenhängen. Eine Ableitung des „Seelischen“ aus dem Leben wird
versucht. Die einseitige Inhaltspsychologie wird abgelehnt ; weder der
Entwicklungsgang des Kindes (des Jugendlichen), noch die einzelnen
Phasen der Entw. können aus dem Einfluss der Umwelt restlos abge
leitet werden. Verfasser fasst die Ergebnisse seiner Untersuchung in der
folgenden Thesen zusammen : a ) Die Analyse des „Lebenden" führt, in
gerader Linie zum Begriff des „Seelischen“. — b) Der Entwicklungs
gang wird voll begriffen, wenn man die Entw. selbst aus dem Ziel des
biologisch menschlichen Lebens zu interpretieren vermag. — c) Die
Grundgesetze der Entwicklung sind : das Reifen, das Lernen, die Diffe
renzierung und Konzentrierung, die Organisationsgesetze des Bewusst
seins. Im Rahmen der Organisationsgesetze des Bewusstseins kommen
auch die aus der Umwelt stammenden Einflüsse zu ihrem Recht, was
die Interpretation des Entwicklungsganges betrifft. — d ) Die einzelnen
P h a sen der Entwicklung sind, entsprechend den obigen Prinzipien, ans
den Zielen des Lebens abzuleiten ; die Phasen Ch. Bühlers sind zu arti
fiziell und zu konstruktiv um wahr zu sein. — et Die einzelnen seeli
schen Funktionen haben ihre eigenen Entwicklungsgesetze; diese cha
rakteristischen Entwicklungen führen entweder zur Konzentration des
Einzelnen, oder aber beschleunigen seinen Zerfall oder Rückgang.
Le résumé de l’article S u r les ba ses b io p s ic h iq u e s d e la p e r s o n a titê (par M. E. de Boda) sera publié dans le prochain Numéro de
Magy. Psych. Szle.

Zeit und Charakter.
Von DR. LADISLAUS ERDŐS. (M Psych. Szemle, 1934. H. 3—4. 67—73.)
Es wird auf die mannigfaltige Beziehung zwischen Zeit und Cha
rakter hingewiesen. Die andauernde Wertung der Zukunft, der Gegen
wart oder der Vergangenheit ergibt die entsprechenden Typen : den
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Zukunïts-, den Gegenwarts- und den Vergangenheitsmenschen. Der Zu
kunftsmensch lebt für die Zukunft und verabscheut die Gegenwart. Der
Gegenw. mensch hat seinen „Schwerpunkt“ in der Gegenwart und der
Vergangenh.-mensch wurzelt — mit Ausnahme seines Lebensanfanges —
in der Vergangenheit, indem er die Vergangenheit überschätzt, stets
über sie erzählt und durch ihre Zeugnisse, Titel, Erinnerungen etc. ge
genwärtige Leistungen zu ersetzen trachtet. Diese sind aber nur ideale
Typen, denen die Menschen mehr in den betreffenden Lebensaltern
ansonsten aber nur z e itw e is e entsprechen.
Eine allgemeinere Zeitbeziehung steckt im Zusammenhang zwischen
dem Auftreten der psychischen Eigenschaften, und den gleichzeitig sie
begleitenden inneren und äusseren Umständen. Diese G le ic h ze itig k e it
ist bei einem jeden Menschen verschieden und charakteristisch. Da
raus ergibt sich die Maxime : es is t n ic h t n u r d a s je n ig e w ic h tig w a s
w i r tu n , s o n d e r n a u c h d a s s w a n n , b ei w e lc h e r G ele g en h e it w i r h a n d e ln ,
c lia r a k te r o lo g is c h a u s s c h la g g e b e n d is t. Viele Menschen machen den
Fehler, dass sie den r ic h tig e n Z e itp u n k t fürs Handeln, resp. für die

Aeusserung ihrer seelischen Eigenschaften nicht treffen köunnen und
wenn es ihnen auch gelänge, neigen sie zur Übertreibung, indem sie
dasjenige, was nur je tz t, s p ä te r oder manchmal passen würde, auf das
I m m e r erstrecken wollen. So kann ein seelischer Faktor zur z e itlic h e n
G e n e r a lis ie r u n g ausarten und die zeitliche Perseveration des Denkens,
Füblens, Wollens oder Tuns hervorrufen. Es werden nun die Nachteile
des zeitlichen Dominierens jener psychischen Eigenschaften im Einzel
nen erörtert, wodurch zugleich ein Licht auf die Entstehung der ver
schiedenen Charaktertypen geworfen wird.
So kann der Wille auch die Rolle des Könnens oder Tuns über
nehmend z u je d e r Z e it die Oberhand gewinnen wollen. Das zeitliche
Dominieren unseres Gefühllebens bringt unser Ich zum Trägheitsgesetz
nahe. Aber auch unserem Geist darf keine zeitlich andauernde plato
nische Herschaft über die anderen Seelenteile eingeräumt werden, da
der Verstand Irrtümern ausgesetzt, selbst auf Zügelung angewiesen ist.
Es werden somit die theoretischen und praktischen Fehlgriffe des Geis
tes angedeutet. Die Geschichte der Philosophie ist z. B. ein Tummel
platz der lalschen Verallgemeinerungen, die sich in praktischer Hin
sicht im zeitlichen Dominieren des Denkens kundgeben wodurch auch
die höheren Gefühle verdrängt werden und an die Stelle der Liebe, des
Künstlerblutes die Einsicht und geistige Haarspalterei rücken können.
Das instinktive Handeln wird allmählich vernachlässigt und die
Handlungen werden nicht unmittelbar vollführt, sondern auf Grund
theoretischer Pläne und Prinzipien.
So bliebe nunmehr die Frage übrig, ob vielleicht das zeitliche
Überhandnehmen der Tat das Richtige wäre? Sollen wir immer handeln
und beim Tun mit Faust ausrufen: „Verbleibe Augenblick du bist so
schön?“ Der Giundirrtum der Menschheit ist aber das Streben nach
beharrenden Augenblicken. Denn das Kriterium der meisten Werte ist
gerade die Vergänglichkeit. Dies wird im einzelnen expliziert. Das Immer-gut-Tun ist z. B. die Keimzelle der Unfähigkeit sich gegen das
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Böse zu schützen, gegen dem eher die Menschen ausgerüstet sind, die die
Kraft besitzen das Böse in sich zu überwinden. Selbst das stete
Streben nach dem Guten kann sein Unheil stiften. So ein Nachteil ist
z. B. das Adler’sche Minderwertigkeitsgefühl, dessen Entstehung aus der
Selbstherabminderung gegenüber unserem Ideal entspringt, das aber
fälschlich nicht nur innerhalb, sondern auch ausserhalb der Grenzen
unserer Leistungsfähigkeit auftritt.
Das zeitliche Dominieren gewisser psychischen Faktoren ist also
zumeist, wenn auch nicht ausnahmslos ein Charakterfehler. Denn viele
Menschen begehen einen Fehler gerade dadurch, dass sie das Auftreten
einzelner seelischen Faktoren auch dann für das Jetzt beschränken,
wenn es in ihrer Macht fctünde und auch notwendig wäre, dieselbe für
andere Gelegenheiten und Zeiten zu erstrecken. Denn das Gesetz der
Relativität, das von uns zu jeder Zeit gewissermassen immer eine
andere Reaktion erfordert, schliesst noch nicht die Möglichkeit der
gleichzeitigen Berücksichtigung des z e itlic h B e h a r r lic h e n aus, es bedeu
tet also nicht, dass wir auf Treue, Worthalten und auf unsere zeitlose,
unveränderliche moralischen Grundsätze verzichten dürften.

Die Grammatische Formel.*
Von LEONIE von KOLOSY JANKOVICH.
(M. Psych. Szemle, 1984. H. 3—4. 74—88.)
I. Die Sprachlehre wird im Rahmen des Fremdsprachunterrichtes
unserer Schulen vornämlich in der Absicht unterrichtet, dass durch die
Kentnis der Sprachregeln die Schüler im Sprechen selbst geleitet und
unterstützt werden. Die Ausführung dieser Absicht scheitert jedoch in
den meisten Fallen an Hemmungen, welche teils im Seelischen des
Schülers, teils in der Natur des Lehrgegenstandes, teils aber — gewis
ser Mangel wegen, — in der heute zumeist gebräuchlichen Unterichtsmethode begründet sind. Diese Schwierigkeiten können nun durch eine
planmäszige Anwendung der g r a m m a tis c h e n F o r m e l verringert, wönn
nicht behoben werden. Diese besteht in einer schematischen Abbildung,
welche die jeweilige Satzkonstruktion und nötigenfalls die darin zur
Geltung gelangenden Regeln versinnbildlicht.
Die grammatische Formel ist durch folgendes Prinzip zu deuten :
Die W o r ta r te n kommen durch Zeichen zum Ausdruck. Die S a tz te ile
werden durch bestimmte, unrachmte Stellen vertreten, an welche die
Wortzeichen gesetzt werden. Die W o rtfo lg e kann durch Zahlen oder
durch verschlungene Pfeillinien angegeben werden. Folgerichtig ange
wandte Farben betonen die Eindeutigkeit rsp. die Zusammengehörig
keit der Teile.
Die grammatische Formel mag vielleicht im ersten Augenblick
den Eindruck des Verwickelten oder Veworrenen erwecken und doch
bietet sie im Grunde genommen eine auszerordentliche V e re in fa c h u n g
d e r S a tzle h re , in d e m s ie eb e n
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Dass sie zur Lösung der oben erwähnten Hemmungen dienlich ist,
sucht Verfasserin ausführlich zu begründen.
II. Vom rein p sy c h o lo g is c h e n Standpunkte aus gesehen, findet die
angedeutete Methode ihre Berechtigung darin, dass sie im Gegensatz
zu der direkten Methode von der Nachahmungstheorie, — welche auf
Umwegen ermüdend zum Ziele führt. — absicht und den Sprachunter
richt als e in e n S p e c ia lf a ll d e r G e d ä c h n is u r b e it gestaltet, deren Gesetze
hier in erster Reihe gelten und als N o rm , u n d K o n tr o l l beim Lehrver
fahren beständig vor Augen zu halten sind. Zwei Gesetze sind hierbei
besonders zu betonen : das der h o m o p h o n is c h e n A s s o z ia tio n und, d a s
p e r R a n s c h b u r g is c h e n H e m m u n g .
a) Dem ersteren werden wir durch jene Forderung gerecht, dass

Ähnliches anfangs — bis zu einem gewissen Grad der Aneignung —
möglichst ununterbrochen gehäuft werde. Dadurch wird erreicht, das
die Wort- rsp. Wortverbidungs-Eindrücke sich auf Grund ihrer teils
bestehenden Gleichheiten — (durch die Resonanz der Neurone) — mög
lichst rasch und sicher zu a llg e m e in e n W o r tv e r b in d u n g s -V o r s te llu n g e n
verschmelzen oder „summieren.“ Buntes vielerlei dazwischen wirkt
störend und es ist verschwendete Zeit und Kraft, das Unrichtige wieder
aus dem Gedächtnisse zu schaffen. Die ist z. B. der Fall, bei der Aneig
nung eines Satzstruktur-Schema, welches hinter dem wechselnden
Woribekleidungen unverändert wiederkehrt und rein als Sprachform in
Verbindung mit dem grammatischen Sinn und Gefühl im Gedächtnis
behalten werden muss.
b) Eindrücke, hingegen welche auf Grund ihrer Ähnlichkeit gleich
falls eine Verschmelzungstendenz aufweisen, jedoch als in d iv id u e lle
V o r ste llu n g e n einzeln zu behalten sind werden bei unserem Verfahren
noch gefliessentlich mit visuellen Merkmalen versehen, damit sie dadurch
verschiedener erscheinen und dem Vertauschen weniger ausgesetzt sind.
Dieses Streben dem Verwechseln vorzubeugen ist aber biopsychologisch
gesagt, ein Gegenarbeiten gegendie Ranschburgische Hemmung. So z,
B. bei den durch Farben gekennzeichnehen Gnschlecht Wörtern, bei
den durch Zeichen unterschiedenen Redeteilen, bei den durch Stellen
vertretenen Satzteilen usw.
Um uns der engbemessenen Zeit der Schule anzupassen, sind wir
gezwemgen, d a s H ä u fe n gleicher Fälle a u f d a s M in d e s tm a s s zu be
schränken, aber immerhin nur bis zur Grenze der Aneignungmöglich
keit. Diese notwendige Einschrenkung der Wiederholungen soll nun
durch das b e w u s te A n w e n d e n d e r R e g e ln ausgeglichen werden. Nur in
diesem Sinne kann die Sprachlehre ihrer Aufgabe im Unterricht genüge
leisten, und sie wird es tun können bei der richtigen Anwendung der
Formel und ihrer Folgerungen.
Zum Schlüsse weisen wir darauf hin, dass diese Lehrmethode sich
der entwickeltem Methode der m a th e m a tis c h e n Unterrichtsfäher nähert.
In beiden werden verdichtete Ausdrucksformen angewandt, in beiden soll
der Lehrstoff systematisch und streng stufenweise aufgebaut werden. Den
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Grund für das gleiche Verfahren bietet die g le it he T en d en z : technisches
Können durch planmäsziges Üben, unterstützt vom theoretschem Wissen
den Schüler beizubringen. — Als Maszstab für die Entwickelung einer
Unterrichts-Methode überhaupt dürfte auch die Annäherung an das
m a th e m a tis c h E x a k te gelten. Unsere Methode kann insoferne dieser
Forderung entsprechend angesehen werden, dass sie sich den G esetzm ü s z ig k e tte n unseres Denkens und Erinnerns anpaszt was wir im Vor
stehend psychologisch begründet haben und was sich durch ihren Er
folg auch in der Praxis als richtig erwiesen hat.
(Jedes Verbreiten der grammatischen Formeln durch den Druck wird gesetzlich geschützt.)
É d ite u r s : FELIX ALCAN, Paris - DAVID NUTT, Londres NICOLA ZAN1CHELLI, Bologne - ALAD. VERLAGSGESELLSCHAFT. Leipzig
G. E. STEHERT & Co. New-York - RUIZ HERMANOS, Madrid
F. MACHADO & CIA, Porto - THE MARUZEN COMPANY, Tokyo.
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