
Öt, 
bocskoros polos köhög, 
hogyha hat, 
megszagol a patkányhad. 
Szem kifordul, a torok forr, 
nyolc órakor jön a doktor. 

1VAN PETROVICS PAVLOV ÉS A REFLEXOLÓGIA 

Irta: E L E K E S M I K L Ó S 

I. p. Pavlov, a világhirű fiziológus több, mint fél évszázadon ke-
resztül kutatott az élettudomány egy területén, s amikor pár héttel 
ezel�tt meghalt, szinte a tudomány egy külön épületét hagyta maga 
után. Mint minden nagy mű, úgy a Pavlové is túln� azon a szükre�
szabott területen, mely csak a kutató tudós el�tt nyitott s álta-
lános érdekűvé válik, inert fölvetett problémái, átfogó természetük 
következtében, belekapcsolódnak a tudomány többi területeibe is s 
világnézeti sugalmukkal az élet minden vonatkozására kiterjednek. 
Ezért mutatjuk be Pavlov szaktudományi kutatásának rövid fogla-
latát. 

A mult század második fele a természettudományi kutatás egyik 
legtermékenyebb szakasza. A technika hatalmas fejl�dése, amit az ipari 
termelés hihetetlen felfokozása váltott ki, megtermékenyit�leg hatott 
a természettudományi kutatás minden ágára. A technikai módszerek 
tökéletesedése uj távlatokat nyit az élettudomány el�tt is, s az uj meg-
ismerések f�leg az idegélet központjára, az idegrendszerre, annak fel-
épitésére és működésére vonatkoznak. Az idegközpont és az idegek gon-
dos tanulmányozása rendkivül érdekes és dönt� jelent�ségű megállapi�
tásokra vezetett. Kiderült, hogy a szellemi működés központja magá-
ban az agykéregben keresend�, hol korántsem egyszerűen az egész ké-
regre kiterjed� diffuz működésr�l van szó, hanem a szervezet egyéb 
részeiben is mutatkozó differenciálódáshoz hasonlóan az agykéreg egyes 
részei különböz� hivatást töltenek be. Ilymódon az agykérgen egész 
sereg működési központot: a mozgás, érzés, beszéd, hallás, irás, látás, 
stb. központjait fedezték fel. Ezek a kétségkivül nagyjelent�ségű felfe-
dezések igézetes perspektivákat állitottak a kutatók elé. Elképzelhet� 
volt, hogy a tudomány haladásának ilyen üteme mellett a lelkiélet min-
den problémája, maga az egész eladdig annyi titokzatossággal övezett 
„lélek", a dualisztikus teológiai felfogás e maradványa az agyvel� 
funkciójára korlátozható s mint ilyen, az objektiv tudományos meg-
figyelés és vizsgálat számára teljességgel hozzáférhet� lesz. Ez a kö-
vetkezetes materialista haladás azonban nem folytatódhatott zavarta-
lanul. A nehézségek tornyosultak, amint a lelkiélet bonyolultabb jelen-
ségei kerültek megfigyelés alá és felvet�dött a szubjektiv, vagyis az 
egyénien átélt mozzanat lélektani értelmezése. Igen — mondották — 
az agyvel� kétségtelenül az idegélet központja. Hozzákötött minden lel-
ki megnyilvánulás, ám semmiféle materialista, azaz szövettani vagy 
anatómiai kutatás és felfedezés nem tud felelni arra a kérdésre, hogy 
mi az öröm, a fájdalom, a félelem, a gondolkodás, a logikai művelet, 
stb. Az agyvel� és a lelkiélet között — mondották — csak párhuza�



mosság van, a kett� összefügg egymással, de egymásból hiánytalanul 
mégsem magyarázhatók. S�t a kor nagy fiziológusa, Dubois Raymond 
ugy fogalmazta meg ezt a gondolatot, hogy a szubjektiv lelki jelensé-
gek lényegét nem ismerjük és nem is fogjuk megismerni. („Ignoramus 
et ignorabimus"). Az objektiv idegélettan és a szubjektiv lélektan kö-
zött igy áthidalhatatlannak látszott a szakadék. Ha a klinikai elme-
gyógyászat az elmebetegségek bizonyos fajainál az agykéreg kétségte-
len elváltozását ki is tudta mutatni, s ezeknek az összefüggése a beteg-
séggel félreérthetetlen is volt, az agyban talált elváltozások nem adtak 
feleletet arra, hogy miért képzeli magát a beteg a kinai császárnak 
vagy miért érzi magát üldözöttnek, vagyis csak a betegség mechaniz�
musára vonatkozólag adtak felvilágositást, annak tartalmát azonban 
nem magyarázták meg. Hiányzott az összeköt� kapocs. S tényleg a to-
vábbi kutatás kétfelé is szakadt, s a kutatás egyik iránya az anatómiai 
valóság és tényállás felderitésén fáradozott, a másik viszont a szub-
jektiv lelki jelenségeket kutatta. Az el�bbi: a klinikai pszihiátria; az 
utóbbi: a különböz� lélektani irányok, melyek közül a legegységesebb 
s a lelkiélet jelenségeit a legmélyebbr�l éri a pszichoanalizis. A kett� 
közé igazodva a kisérleti lélektan a lelki jelenségek lefolyását igyeke-
zett objektiv módon a mérhet�ség számára hozzáférhet�vé tenni, elha-
nyagolva az anatómiai összefüggéseket, lehet�ség szerint azonban ki-
kapcsolva a szubjektiv elemeket is vizsgálódásából. 

Pavlov egészen más területekr�l indult. Fiziológus volt, aki az ál-
latok reflexjelenségeit tanulmányozta s e munkája közben került szem-
be az idegélet magasabb funkcióinak kérdésével. A kutyákkal való ki-
sérletezés köziben, amikor a gyomornedv különböz� hatások alatt törté-
n� elválasztását tanulmányozta, érdekes megfigyelésekhez jutott. Ha a 
kisérleti állat gyomrára alkalmazott kivezet� csatornán a gyomornedv 
elválasztását mérte, azt tapasztalta, hogy abban az esetben, ha az ál-
latnak megmutatják a táplálékul szolgáló husdarabot, úgy ez a látvány 
ugyanolyan élénk gyomornedv képz�dést vált ki nála, mintha a táplá-
lék a szájába vagy a gyomrába került volna. Ez a jelenség az állat aka-
ratától függetlenül, azaz reflektorikusan zajlik le, a reflex viszont olyan, 
amit nem az inger (a husdarab közvetlen hatása az ingerelt szervre, a 
gyomorra, vagy szájüregre) vált ki, hanem közbeiktatódik a látás, eset-
leg a szaglás élménye, mely azonban már nem egyszerű vegetativ mű�
ködés, hanem magasabb idegrendszerbeli funkció, amit az állat eseté-
ben nyugodtan nevezhetünk „lelki" funkciónak. Pavlov az ilymódon ki-
választott gyomornedvet pszichikus gyomornedvnek nevezte el és ta-
nulmánya további tárgvává az ezzel összefügg� sajátos reflexjelensé-
geket tette. Mindenekel�tt megállapitotta igy, hogy ez a reflex eltér az 
eddig reflex néven ismert idegélettani jelenségekt�l. Eddig reflex alatt 
azokat a velünk s általában az él�lényekkel (állatok és növények) ve-
leszületett működéseket értették, melyek küls� inger hatása alatt az 
akarattól, s�t a tudattól függetlenül, illetve a tudatnak csupán utóla-
gos tudomásulvétele mellett zajlanak le. Ha megégetjük az ujjunkat, 
hirtelen elkapjuk, szemünk a feléje repül� bogár el�l akaratunktól füg-
getlenül villámgyorsan becsukódik, stb. Amint látható ezek a műkö-
dések célszerű berendezkedések, amiket a szervezet a küls� ártalmak-
tól való mentesités céljából a maga védelmére fejlesztett ki a fajfejl��
dés primitiv fokain s az egyedek már készen öröklik. E reflexek köz-
pontja a gerinc� és nyultvel�. oda futnak be a külvilág ingerei és on�
nan jönnek a reflexparancsok a célszerű működés létrehozatalára. Az 
agykéreg kikapcsolása megröviditve a reflex utját, annak gyors lefo-
lyását biztositja, melynek célszerűsége, amikor pl. hirtelen segitségre 



van szükség, nem is szorul további magyarázatra. Nos, a Pavlov�féle 
reflex ezekt�l épp abban tér el, hogy nemcsak a gerinc� és nyultvel�, 
utján jön létre, hanem a magasabb agyrészek: az agykéreg részvétele 
mellett. Pavlov tovább folytatta ez irányban kisérleteit. Következ� lé-
pése az volt, hogy az állat etetésekor, vagy amikor az állatnak a hús-
darabot (stb.) megmutatta, egyidejűleg megszólalt egy jelz�cseng�, ami-
r�l a kisérleti állat természetesen szintén tudomást vett. Ez a kisérlet 
többször megismétl�dött és bizonyos számu begyakorlás után a követ-
kez�kép' módosult: ha a kisérleti állatnak a szokott kisérleti helyiség-
ben nem mutatták meg az ételt, hanem csak egyszerűen az etetést ki-
sér� cseng� szólalt meg, úgy ez a hang elegend� volt ahhoz, hogy az: 
állatnál ugyanolyan gyomornedv elválasztást inditson meg, mint maga 
a husdarab ( s t b ) . 

Álljunk meg ennél a jelenségnél, mert Pavlov megállapitásainak 
ez a kiindulása. A leirt kisérlet tapasztalata abban foglalható össze, 
hogy az állatnál a cseng� hangja helyettesitette az étel látványát, illet-
ve az agyfunkciókra vonatkoztatva: az agykéreg ama része, mely a 
hallás központja, valamiképpen kapcsolatba lépett az agyvel� 
azon részeivel, melyek az els� reflexfunkció létrejöttében, ahol az étel 
megpillantása a gyomornedv kiválasztásához vezetett, szerepet játszot-
tak, vagyis a látás központjával. A hanginger, illetve a hallási köz-
pont, vagy ahogy Pavlov nevezi, a hanginger�analizátor összeköttetés-
be lépett a gyomornedvelválasztás idegvezetésével, amellyel addig sem-
mi kapcsolata nem volt. Ez az uj kapcsolat természetesen nem állandó, 
hanem id�szakos; csak bizonyos feltételek között, ez esetben a begya-
korlás révén lép föl. Az ilymódon létrejött reflex az eddig ismert ref-
lexekkel szemben az u. n. feltételezett reflex. Pavlov szerint ezek után 
megfogalmazható az idegrendszer egyes részeinek működésbeli szere-
pe. Mig az idegrendszer alacsonyabb szakaszaiban, a nyult� és gerinc-
vel�ben a kivülr�l jöv� ingerekre és azok továbbvezetésére egy vele-
született, el�re megformált reakcióra való készség adott, melynél fogva 
a beható ingerek mindig azonos módon kapják meg válaszaikat, s ezek 
a válaszok a feltétlen reflexek (pillogás, védekez� reflexek, stb.), addig 
az agykéreg a szervezettel el�bb nem létezett és változatos kapcsolatok 
létrehozatalára, az u. n. feltételezett reflexek létrehozására képes. A m i g 
tehát az alsóbbrendű idegrendszer�szakaszokon csak el�re megformált 
reflextevékenység, illetve feltétlen reflexek jönnek létre, addig az agy-
kéreg a feltételezett reflexek keletkezési helye, melyeik végtelen válto-
zatban létesülnek és igy az állat és ember magasabb idegtevékenységé�
nek elemeit szolgáltatják. Ezeknek az ezideig sem ismeretlen tények�
nek kisérleti, objektiv bizonyitékait szolgáltatta a reflexológia. 

Pavlov és tanitványai ezekután az alapvet� kisérletek után a vizsgáló-
dások végtelen során keresztül azokat a mozzanatokat tanulmányoz-
ták, melyek közt a feltételezett reflexek keletkeznek és igy deritették 
fel az agykéreg működésének a törvényszerűségeit. 

A további kisérletek során az el�bbi módon kialakult egyszerű felté-
telezett reflexet Pavlov és tanitványai tovább kombinálták. Amikor már 
a jelz�cseng�re kialakult és megszilárdult a nedvelválasztó reflex, ak-
kor a jelz�cseng�vel egyidejűleg valami képet mutattak az állatnak, 
mindaddig, mig a kép kizárólagos felmutatása is meginditotta a nedv-
elválasztást, s igy u. n. másodfokú feltételezett reflexet képeztek ki. 
Agyfiziológiai szempontból annyit jelent ez, hogy az agykéregben kap-
csolat létesült a látás (képi) és a nedvelválasztás reflexcentruma kö-
zött, a halláscentrum (jelz�cseng�) közvetitésével. Ezen az uton azután 
további harmad�, negyed�, stb.�rendű reflexek alakultak ki egészen bo�



nyolult idegélettani utakon keresztül. H o g y e reflexek milyen szilár-
dak és ellenállhatatlanok voltak, egy példa kétségtelenül igazolja. Az 
etet� edényt szokás szerint a kisérleti helyiség egyik sarkában helyez-
ték el, ahova a kutya, amint a cseng� megszólalt, odaszaladt. A reflex 
begyakorlása után az állat még akkor is megtette ezt az utat, ha az 
edény nem volt ott, (amit az állat jól láthatott) s csak többszöri ta-
pasztalat tudta ett�l visszatartani, amikor ismételten meggy�z�dött az 
út hiábavaló voltáról. Tehát a látás ellen�rzése sem tudta a már be-
idegzett reflexet egykönnyen megszüntetni. 

A Pavlov�féle iskola azonban még további megfigyeléseket tett. A 
jelz�cseng�vel végzett kisérlet esetében kezdetben bármilyen cseng�-
hang kiváltotta a reflexet, kés�bb azonban sikerült odáig fejleszteni a 
reflexet, hogy csak egyetlen hangmagasságra állitódott be és a többi 
hang számára közömbös maradt. Vagyis a reflex kezdetben generálizá-
lódott az összes cseng�hangokra, kés�bb viszont differenciálódott egyet-
len hangra. Az agykéregre vonatkoztatva ezek a jelenségek úgy értel-
mezhet�k, hogy az inger kezdetben az egész hallási kéregrészre terjed 
ki, irradiálódott, mintahogy a vizbe dobott k� maga körül, mind mesz�
szebbre terjed� gyűrüket ver, majd pedig koncentrálódott a hallóké-
reg, vagy analizátor azon kis területére, mely az egyetlen hangnak fe-
lelt meg. Az agykéreg működés fontos törvényszerűsége nyert ilymó�
don exakt fogalmazást, a generalizálódás és speciálizálódás, illet�leg az 
irradiáció és koncentráció törvénye. Ezt a jelenséget a magasabb szel-
lemi működés körében is tapasztalhatjuk, amikor például valamely 
idegen népfaj, mondjuk a kinai, egyedeit kezdetben nem tudjuk egy-
mástól megkülönböztetni, s csak ha sűrűn látjuk �ket, akkor vagyunk 
képesek egyéni vonásokat felfedezni rajtuk. Itt is s látás képzet ge�
neralizálódásának és speciálizálódásának törvénye érvényesült. 

A már kialakult feltételezett reflexet azonban sikerült Pavlovéknak 
bizonyos feltételek között megszüntetni, illetve felfüggeszteni is. Ha a 
már beidegzett reflex kiváltásának pillanatában az állatnál valami kel-
lemetlen ingert alkalmaztak, pl. az állatot elektromos ütés érbe, akkor egy 
id� mulva a reflexek a kellemetlen inger alkalmazásakor elmaradtak. 
Ha most a kellemetlen inger elmaradt és a kisérletez�k az el�bbi mó-
don az egyszerű feltételezett reflexeket próbálták kiváltani: úgy ez nem 
következett be. A kellemetlen inger meggátolta a reflex létrejöttét. A 
reflexológia ezen az alapon azután részletesen kidolgozta az idegrendszer-
beli gátlások mechanizmusát. Leirta a gátlások egész sorát s küls� és 
bels�, lokalizált és általános, vagy alvási gátlást különböztetett meg. 
Valamennyire jellemz�, hogy a gátlás maga is aktiv folyamat, neve-
zetesen az agykéregben létrejöv� ingerület, mely interferálva, vagyis 
egy már kialakult reflex utjába lépve, azzzal ellentétesen működve fejti 
ki „gát ló" hatását. A gátlások maguk is ugyanugy, mint az ingerületek 
a generalizálódás és specifizálódás törvénye szerint hatnak, s az agy-
kérgen ugyanugy irradiálnak és koncentrálódnak, mint a reflexet kivál-
tó ingerületek. A kett�, vagyis az ingerületek és gátlások egymásra-
hatásából, játékából alakul ki az állati idegélet működése, magatartá-
sa, a külvilággal szemben való célszerű beállitódása. A Pavlov�féle is-
kola a legkülönböz�bb küls� feltételek mellett vizsgálta végig szigorú 
tárgyilagossággal az állatok magatartását, tanulmányozta a beidegz�-
dés, megtanulás, leszoktatás, gátlás, a kellemes és kinos reakciók jelen-
ségeit és ezeket következetesen összekapcsolta az agykéreg működésé�
Vei, vagyis amig egyik oldalról az állat külvilággal szemben való ma-
gatartását vagy lélektani vonatkozásait tanulmányozta, addig a másik 
oldalról minden jelenséget, mint agykéregműködést, azaz idegélettani 



működést értelmezett. Ezzel kétségtelenül az agy és az állati lélek kö�
zött eddig ismeretlen szoros kapcsolatot létesitett. Az állati életműkö�
dés és annak legmagasabb, legdifferenciáltabb része, az u. n. neuro�
psziche a feltételezett reflexek végtelen tömegéb�l áll, mely a meglev�, 
veleszületett, öröklött feltétlen reflexek, vagyis vegetativ életműködé-
sek alapján fejl�dik ki. A feltételezett reflex általános biológiai jelen-
t�ségét az adja, hogy benne ismerhetjük fel a szervezetnek a külvilág-
hoz való mind fokozódó alkalmazkodásának lényegét, helyesebben, „a 
Szervezet állandóan fokozódó, mindinkább finomodó kiegyenlit�désének 
lényegét az �t környez� külvilággal" (N. E. Islondzki). A feltételezett 
reflex lehet�vé teszi, hogy az állat aktiv életműködésében, küzdelmei-
ben necsak a közvetlen ingerekre tudjon reagálni, hanem az ingernek 
már távoli vonatkozásai is célszerű magatartásra determinálják. Mi-
nél magasabbrendű az állat a zoológiai lépcs�fokon, annál finomabbak, 
annál távoliabbak és bonyolultabbak ezek a reflexek, s tet�fokukat 
érik el az embernél; akinél a beszéd és irás, e két egészen sajátos fel-
tételezett reflexmegnyilvánulás az ingerek reális létezését is helyettesi-
teni tudja, miután ezek úgy hatnak az emberre, mint a szó és irás szim�
bolumokkal kifejezett reális dolgok, függetlenitve �t ezáltal a környe-
zett�l. Nyilvánvaló ezekb�l, hogy a feltételezett reflexben, ebben az ál-
talános biológiai törvényszerűségben kell keresnünk azt a motort, mely 
a fajfejl�dést lehet�vé teszi, miután valószinű, hogy a feltételezett ref-
lexek sok generáción keresztül begyakorolva, átörökölhet�k lévén, le-
het�vé teszik az él�lények differenciálódását a környezet befolyása 
alatt. 

Ha már most a reflexológia megállapitásait az emberre visszük át. 
ügy a csecsem�nél a kisérleti állatokon tapasztalt jelenségekhez hasonló 
mozzanatokat látunk. A gyermek is számos, primitiv életműködését sza-
bályozó feltétlen reflexszel születik (táplálékfelvétel, anyagcsere, stb.). 
Nála is lassanként kifejl�dik a tapasztalat, a környezet benyomása foly-
tán az alkalmazkodás a viszonyokhoz, s az alkalmazkodás mechanizmu-
sa tulajdonképpen itt sem egyéb, mint a feltételezett reflexek kifejl�-
dése. Ha a gyermek rájön, hogy kinzó éhségérzetét az �t tápláló anya 
jelenléte kielégiti, akkor egy id� mulva az anya megjelenése már meg-
nyugtatóan hat rá. Ha éles vagy éget� tárgyak érintése fájdalmat okoz 
a tapasztalatlan gyermeknek, úgy ezek megpillantása kés�bb már a vé-
dekezés reflexét váltja ki bel�le, stb. Ahogy fejl�dik a gyermek, ugy 
fejleszti ki magában a célszerű reakciókat a környezet legváltozatosabb 
behatásaira. A nevelés is tulajdonképpen nem egyéb, mint ilyen célsze�
rű reflexek kialakitása: kivülr�l ható gátlások meglev� reflexeket 
nyomnak el, s mindezt azért, hogy a környezethez való alkalmazkodásra 
késztessék. A beszéd maga is egy differenciált, bonyolult, feltételezett 
reflexsorozat, amennyiben a szavak, a fogalmak a külvilág meglev� re-
ális tárgyait, ingereit helyettesitik, mintahogy Pavlov kutyáinál a csen�
g� helyettesitette a hús (stb.) valóságos ingerét. A feln�ttek lelkiéleté-
nek magasfokú bonyolultsága, a már kialakult reflexek és gátlások 
rendkivüli száma és egymásbafonódása miatt ezek a jelenségek nem 
tekinthet�k át világosan, a gyermeki fejl�dés során azonban kialakulá-
sukat végigkisérhetjük. 

A reflexológia terén az emberre vonatkozólag vannak ezenkivül ki-
sérleti megállapitások is. A Pavlov�féle iskola az emberre vonatkozólag 
is kidolgozta kisérleti módszerét s az igy talált mechanizmusok telje-
sen fedték az állatok esetében találtakat. Ilyen módon nyert megálla-
pitást, hogy az ember és az állat közt nemcsak anatómiai tekintetben, de 



a magasabb idegéleti működés, a neuropsyche tekintetében sincsen el-
vi differencia: a különbségek csak mennyiségiek és fokozatiak. Ezen az 
elvi jelent�ségű megállapitáson kivül a reflexológia további fejl�dése 
során az objektiv agyműködés vizsgálata és a szubjektiv psychológia 
közti szakadékot hivatott áthidalni. Ezek szerint a dualisztikus világ-
felfogás utolsó védvárait segit lerombolni és ezzel az objektiv materi-
alista világkép kialakulását viszi el�re. 

Ami Pavlov tudományos munkásságának eddigi hatását és jöv� 
kilátásait illeti, úgy az 1904�ben Pavlovnak adott Nobel�dij szerint a 
hivatalos tudomány már igen korán értékelte kutatásai eredményét. 
Klasszikussá vált kutyakisérletével az élettani vizsgálatok módszerét 
tényleg átalakitotta. Az eddigi viviszekció helyébe, mely az életjelensé-
geket csak torzan és hamisan adhatta vissza, a vizsgálat számára szin� 
te normális élettani feltételeket teremtett, amid�n a nyálmirigy s más 
esetekben a gyomor vizsgálatában a test felszinére alkalmazott, az ál-
latnak bizonyos id� multán semmiféle kellemetlenséget sem okozó csa�
tornával lehet�vé tette a szervek működésének teljesen zavartalan, a ku�
tató által hozzáférhet� és ellen�rizhet� módon való lefolyását. Azóta ez 
a mód;szer általánossá vált és segitségével az élettan számos problémá-
ja nyert megoldást. Pavlov munkája azonban ezen tulmen� hatásokat 
\s felmutat az életjelenségek kutatásában. Azáltal, hogy az eleinte csu-
pán fiziológiai természetű eljárás lassan a pszicho�fiziológia, vagyis az 
idegrendszer élettanának bonyolultabb, addig csak ötletszerűleg vizs-
gált területeire terjeszkedett ki, s hozott rendszerez� néz�pontokat, a 
kisérleti reflexológia révén a magasabb idegtevékenység általános tör-
vényszerűségeit rendszerezte s számos rokontudományra hatott termé-
kenyit�leg. I g y maga az emberi lelkiélettel foglalkozó lélektani irányok 
megállapitásai is új fogalmazást s jórészt élettani, objektiv alátámasz-
tást kaptak s közben olyan perspektivákat nyitott, melyek eddig a kel-
l� metodika hiján teljesen elzártaknak s megoldhatatlanoknak bizo-
nyultak. Igen érdekesek azok a kapcsolatok is, amelyek a reflexológiát 
az amerikai gyakorlati lélektanhoz a behaviourizmushoz (1. erre vonat-
kozólag a Korunk 1932. X I . sz. 789�794. o.) fűzik. A behaviourizmus. 
mint a neve is mutatja (behaviour = magatartás, viselkedés) az emberi 
és állati attitudeöt, magatartást, az élet különböz� helyzeteiben való 
•állásfoglalást teszi vizsgálódás tárgyává, függetlenül azoktól a mélyebb 
inditékoktól, amik azok létrejöttében szerepelnek s az egyes individu-
umok különböz� viselkedését hasonló helyzetben felidézik. I l y módon 
azután t�pusokat határol körül, miáltal az egyének várható megnyilat-
kozásénak rendszerezését teszi lehet�vé. A. Pavlov kisérleteiben sze-
repl� állatok ugyanugy, mint az ember tulajdonképpen a külvilág in�
sereire reagál vagyis a vizsgálat e"+ a reakció+. a behaviourt ellen�rzi. 
Lényeges különbség azonban, hogy Pavlov kisérletei esetében a folya�
mat, mint idegrendszerbeli megnyilvánulás, mint az agykéreg működésé-
nek kifejezése értékel�dik s ezáltal objektiv, természettudományos alá-
támasztást kap. A reflexológiának a szubjektiv lélekben és az objektiv 
élettan közötti hidver� tendenciája nyilvánul itt meg félreérthetetle-
nül. 

Hasonló a kapcsolat a reflexológia pszichoanalizis között. Pav-
lov egyik tanitványa. Islondzki foglalkozik ezzel a kérdéssel (Physiolo�
gische Grundlagen der Tiefenpsychologie. Paris, 1932) és mutatja ki, 
hogy a lelkiélet felépitésér�l, és a lelki működések mechanizmusáról tett 
pszichoanalitikai megállapitások a reflexológia tényeiben élettani alá-
támasztást és igazolást nyernek. A reflexológia gátlásmechanizmus fo�



galmában a tudattalan kialakulása nyer élettani magyarázatot, az öröm 
és kin (Lust und Unlust) hatása és lelki reakciót, valamint a külvi-
lághoz való alkalmazkodás ténye, melyek lényegileg lelkiéletünk alap-
jait alkotják, a reflexológiában a kisérlet exakt vezetése mellett ellen-
�rizhet�k s ezek törvényszerűségei lehet�vé teszik, hogy az egyszerű 
analógián tulmen� összefüggéseket lássunk a reflexológia és pszicho-
analizis egymástól eltér� módszereivel szerzett megállapitások között. 

Természetes, korai volna a reflexológiával az agykéreg, illetve 
lélektanilag kifejezve, a lelkiélet minden problémáját megoldottnak te-
kinteni. Az azonban bizonyos, hogy ezen az uton a reflexológiával tör-
tént lépés igen jelent�s. A különböz� irányból és eszközökkel megindi-
tott élettani és lélektani kutatások, ha helyes eredményre jutnak, vé-
gül is egy pontban találkoznak majd, megszüntetve azt a mesterséges, 
de kényszerű válaszfalat, mely az élettan és a lélektan között még fenn-
áll. Ennek a törekvésnek jelent�s állomása a reflexológia s értéke épp 
ebben a perspektivában keresend�. 

N E K R O L Ó G 

Irta: D E R Z S I M I H Á L Y 

Meghalt Kirku. 
Na, ha meghalt, meghalt. Béke poraira. Ha az ember egyszer meg-

halt, a földbe vele. Enni nem kér, hiányzik a névsorolvasásnál és vasár-
nap nem kell, hogy törje a fejét: miért hoz mindenkinek valaki vala-
mit és hozzá, Kirkuhoz még egy rühes macska se jön, tévedésb�l se. 

Nem kell neki már semmi. Megholt. 
A rabok törzskönyvének jobbszéls� rovatába az irnok vessz�t huz. 
„Halott" . 

És az egész nagy világ elfeledi Kirkut, elfelejti �t ez a szennyszür-
ke, kilincstelen ház is. Néha nyári napon a h�ségt�l elbágyadt �rnek ta-
lán még eszébe jut és elmeséli a felcsepered� rabnemzedéknek, hogyan 
csenték el egykor a fiuk Kirkutól a bagót, hogy a helyébe tyuksz....t te-
gyenek. A foglyok röhögni fognak, mindenki jól mulat és az öreg emlé-
két sem éri sérelem. Maga is gyakran elbeszélte a tréfát, azért, hogy a 
jó hangulatban egy valódi kapadohányból sodort cigarettára tegyen 
szert. És ha tyukpiszkot rágott, mi van ebben? Tyukganéban élt, há l t , 
evett, ivott, aludt, ébredt. Neki osztották ki, hogy a fogházigazgató 
tyukjait �rizze. Karikalábbal, �sz gyapjuval a testén, kezében egy fo�
nyadt galyat lóbálva, állandóan a tyukok nyomában járt. Ezért a tyu-
kok ki nem álhatták és orra alá piszkitottak, ahol csak lehetett. Ez 
volt a sorsa. Élni a ganajban és teljesiteni a kötelességet. Igy élt és igy 
fialt meg �rhelyén. És sohasem tudta meg, hogy a tyukpásztorságon ki-
vül más feladata is volt. 

Igy adódik az egyenruhába bujtatott parasztfiuval, kit a lövészárok 
megfigyel� posztján átgubbasztott éjszaka után egy hajnali gránátszi-
lánk megöl. Elesett az �rhelyen. 

Ez történik a teherhajó füt�jével. Miközben tüzet pucol, hirtelen 
fültép� dörejt és recsegést hall, mintha az egész világ szakadna szét. S 
miel�tt megtudná, hogy hajóját a La�Manche sűrű ködében egy személy-
szállitó óriás orra felnyársalta, — a viz már ellepte a hajófeneket, a ka-
zánházat, a gépházat, a legénységi hálókabint, a fedélközt, a fedélzetet 


