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temek vigyáznia kell, hogy a megjegyzett helyek összeessenek a megfe
lelő képpel. Például: a harmadik ütem második felénél (ötödik méter, ti
zenegyedik másodperc) „kinyitják az a j tót" ; tizedik ütem első fele, szín
változás ;— táj, stb. 

A hang felvétele után, mielőtt a keverést megkezdenék, átforgatják 
a három szalagot három szinkron-készüléken: I . kép; H. beszéd; 
Hü. zene; (esetleg hozzáadnak egy IV.-et zöre j ) . I t t határozzák el bizo
nyos jelenetek megrövidítését: az eljárás könnyű, ha a zeneszerző ismé
telt is. Ollóval egyszerűen eltávolítják a fölöslegest. Egy AB-AE-BC-BfC-
CD-CD menetből AB^BC-CD menetet, vagy bármilyen más változatot 
tartanak meg. Ha valamely részhez a kiséret meghosszabbítására van 
szükség, pl. az AB'-BC-ICD menetből álló zenét elvágják BC és CD között 
s közbeiktatják (ragasztják) mondjuk BC másolatát. A hangos filmsza
lag toldása igen érdekes lehetőségekkel szolgál, ragaszthatunk zenép:, 
vagy akár beszédet is fordítva s ezáltal különös hatásokat érhetünk el. 

A befejezett keverést, mielőtt arról vetítésre alkalmas másolatokat 
készítenének (kép és zene ugyanarra a filmszalagra fényképezve), leforgat
ják külön a két szalagot s elvégzik az utolsó módosításokat. 

A zenésznek ritkán van alkalma, hogy film számára értékes zenét sze
rezzen. Leggyakrabban a körülményeknek megfelelő munkát végez, ami
ből nem marad meg semmi. M é r t érdeklődik tehát mégis iránta? Pusztán 
csak azért, mert a film csaknem biztos kereseti lehetőséget nyújt, míg 
a rádió és színház keveset jelentenek, a koncert pedig úgyszólván semmit. 
Másrészt reméli, hogy a filmnél rövidesen jelentősebb szerephez jut, amit 
a rajzfilmek és bizonyos balettek valószínűvé tesznek számára. 

Mióta teljesen a film-muzsikának szentelik magukat, nagyon sok ze
neszerző elhanyagolta személyes munkáját és sajnálnunk kell, hogy 
anyagi körülmények okozzák a tulajdonképpeni zenei teljesítmények 
csökkenéséit. (R, D.) 

4 Z AOYVEWí iszERKEZETE. Ha az agyvelő működésbeli megnyilvá
nulásai voltak az elsők, melyek a filozófusok figyelmét magukra 

vonták, bizonyára az utolsók lesznek azok között, amiket a fiziológus-
nak sikerül megmagyaráznia. Mielőtt azonban itt az agy működésének 
kérdését érintenőnk, meg kell állapodnunk a kiindulási pontban. A fi
ziológia arról tanúskodik, hogy a jelenségek lehető legnagyobb bonyolult
ságától eltekintve, az agy „az értelem szerve éppúgy, amint a sziv a 
vérkeringésé s a gégefő a hangé". 

így állapítja meg Clautie Bernard nem minden merészség nélkül. S 
a modern tudomány egyebet sem tett, mint igyekezett igazolni ennek az 
álláspontnak helyességét. Kétségtelenül lehetne vitatkozni azon, hogy 
a filozófiai nyelv mit nevez tulajdonképpen „szerv"-nek, viszont kétség
bevonhatatlan az agy működése és az öntudat megnyilvánulása közti 
szoros összefüggés és nem túlzás azt állítani, hogy az agyvelő élettana 
nélkülözhetetlen bevezetése a lélektani kutatásnak. 

Flourens híres kísérletei nyomán számos állaton végeztek kísérlete
ket különböző fiziológusok az agyvelő többé-kevésbé teljes eltávolításá
val. A kísérletek eredményeinek összevetéséből kiderült, hogy a pszichi
kai élet nem korlátozódik teljes egészében az agytekékre s az operáció 
különböző eredményekre vezet aszerint, amint az agyvelő anyagának 
más és más részeit távolítjuk el. H a teljesen eltávolítjuk pl. egy galamb 
agyvelejét, egészében elveszíti érzékszerveit és nagyrészt mozgási ké
pességét is. Lábait és szárnyait csak külső ingerek hatására képes meg
mozdítani. Teljesen képtelen lesz a természetszerű táplálkozásra és töm-
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ni kell;, hogy életben maradjon. Szemeit állandóan csukva tartga, nem 
vesz tudomást környezetéről.. 

Egészen más eredményt kapunk azonban, ha gondosan meghagyjuk 
operációnk folyamán a kéreg alatti törzsducokat. Ebben az esetben rö
vid idő multán visszanyeri képességei nagyrészét. Mozog, repül, turbé
kol, lát és hall. Bizonyos tekintetben, igaz, automatává változott, inge
rekre nem reagál, viszont elhagyja pl. a dúcot, ha az kényelmetlen és 
kényelmesebbet talál. í 

Emlősöknél az agyvelő teljes eltávolítását csak igen röviddel éli 
túl a szervezet. Erős vérbőséget idéz elő az izomzatban s az állat gyors 
megmerevedéséhez vezet. Ha ellenben az operáció az agytekék eltávolí
tására korlátozódik, a kéreg alatti tőrzsducok meghagyásával 'az állat 
tevékenysége jelentékeny részét megőrzi s hónapokig, évekig élhet. Egy 
agytekéitől megfosztott macska pl. csaknem olyan jól hall, mint a nor
mális. Azonosítja és lokalizálja a hangokat. Felfogja az ételek izét ég 
undorral hányja ki a keserű folyadékot, amit meg akarunk itatni vele. 
Szimatol, megkeresi táplálékát, elhárítja útjából az akadályokat, meg
tartja tisztálkodási szokásait. Goltz, Rothmann, Rlaflemaker és mások 
hosszú hónapokig életben tartottak agyvelejüktől megfosztott kutyákat. 
Ezek az állatok teljesen elvesztették szaglóérzéküket, hallásuk csökkent 
éppúgy, mint izomerejük. Teljesen képtelenek ragaszkodásra és nemi 
gerjedelmekre is. Teljesen megtartják azonban mozgási képességüket. 
Élénken reagálnak a fájdalomra és megharapják azt, aki bántja őket. 
(Rázzák orrukat, hogy a legyektől megszabaduljanak, farkukat csóvál
ják, ha hátukat simogatjuk, sőt bizonyos mértékig idomitásra is alkal
masak. 1 , i ' 1 

A z utóbbi években néhány merész sebész agydaganatok esetében 
embereknél is alkalmazta egyik vagy másik félteke teljes eltávolítását. 
Különösen Dendy f Baltimore) közölt sok, fölötte érdekes megfigyelést a 
jobb agyteke eltávolításával kapcsolatban. Egy ilyen operáció következ
ményei sokkal kevésbé kedvezőtlenek, mint hinnénk. ,Sőt a tapasztala
tok szerint az ember csaknem normális lelki életet élhet egyetlen agyte
kével is. Természetesen a bénulás teljes a test baloldalán s differen
ciáltabb érzetekre képtelenek a tagok. A z arc környékén azonban •— 
legalábbis ÍDandy egyik betegének esetében — ,,a megfelelő erősségű 
ingerek felfogása helyesen igazolódott be s nemcsak minőségük, hanem 
topográfiájuk is azonosítható volt. A speciális készülékekkel ellenőrzött 
hallás semmi csökkenést nem mutatott. Ami a pszichikai vátozásokat il
leti, arról szó sem volt." 

Apriori a bal agyteke eltávolítása még rettenetesebbnek tűnik, 
minthogy a tagolt nyelv, a beszéd központját foglalja magában. Zoliin
ger azonban egyáltalán nem habozott egy asszony bal agytekéjét eltá
volítani, kinél egy daganat már teljes jobboldali bénulást és csaknem 
teljes beszédképtelenséget okozott. Ez az asszony tizenhét nappal élte túl 
az operációt s ez idő alatt lelki élete minden csökkenése nélkül jelenté
keny előmenetelt tanúsított beszédképessége visszanyerésében. Az operá
ciót követő harmadik napon már kitartóan használt olyan szavakat, 
amiket előbb nem tudott kimondani. 

Ha a lelki élet egyáltalán nem látszik megzavartnak, vagy válto-
zottnalk egyetlen agyteke etávolitása után, a két homlokrészi karéj el
távolítása a személyiség jelentékeny változását eredményezi. A ,,hom-
loktalanitott" állat '—> kutya vagy majom —, agreszivebb, háborgóbb és 
nyugtalanabb lesz, Embernél az agyvelő homlokrészi sérülései a jellem 
és kedély infantilis irányban való eltolódására vezetnek. A beteg ma-
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kacs és szeszélyes lesz s ugyanakkor tuláradóan jókedvű. 
, Dandynek alkalma volt egy ilyen homlokrészi daganatot operálni s 
megállapította, hogy az eltávolítás következtében jelentékeny változások 
voltak észlelhetők a beteg vérmérsékletében. A z indulatok és ösztönök 
sokkal könnyebben szabadultak fel, az „ é n " megnyilatkozásai egészen 
primitívek, mintha a „homloktalanitás" minimumra csökkentette volna 
a kontrol és cenzúra szerepét. 

Szükséges-e annak megállapítása, hogy mi az ilynemű megfigyelések 
értéke a lélektan szempontjából? A z agy fiziológiája még tul vázlatos, 
de alig egy évszázada, hogy tanulmányozni kezdték s mennyi tapaszta
lathoz, mennyi eloszlatott előítélethez vezetett. 

A sebészek és kísérletezők munkájának eredményekép' egyre több 
fény derül a gondolkodás és érzet szervének működésére. S ez a hala
dás nemcsak azt eredményezi, hogy az ember jobban megismeri önma
gát, de bizonyára elvezet a nyugtalanító lehetőséghez, hogy eredetüknél 
befolyásolhassuk a lélek útjait, illetve Müller, a híres biológus szavai
val élve: „az agyműködés anaűzisének legvégső következménye az em
ber gondolkodását és viselkedését ellenőrző módszerek felfedése lesz." 

(Bch. F.) 
A 'Z EMBER ÉLETKORA, A prehisztorikus korban nem élt vénember 

— ez a megállapítása Henri V. Vfállois francia antropológusnak. 
Minek az alapján állapíthatta meg ezt? A prehisztorikus ember élet
korának megállapításában természetesen a csontvázra vagyunk utalva. 
Mindaddig, amig a növekedés nem fejeződött be a fogazat fejlettségé
ből s a csontok epiphysisének összetételéből csekély hibával megálla
pítható az életkor. Már nehezebb a kérdés, ha a növekedés befejeződött. 
Ebben az esetben a fogazat használtsága, a koponyacsontok synostozisa 
s a csontváz változásai az életkor kritériuma. 

A legbizonytalanabb a fogazat elhasználtságának kritériuma, mert 
a fogazat állapota a tápláléktól függ. A primitív népek körében még ma 
is sokkal gyorsabban romlik a fogazat, mint a civilizált emberé. Ami 
a fejcsontok synostozisát illeti, ugy ez meglehetős pontossággal megál
lapítható. Mindenesetre kérdéses, vájjon ezek a mai meggondolások ér
vényesek-e a prehiszorikus emberre is. Megfigvelték ugyanis, hogy a 
synostozis a primitív fajták esetében sokkai korábban megtörténik, 
mint a civilizáltak körében. Továbbá: a koponyacsontok összenövése az 
antropoidáknál sokkal korábban bekövetkezik, mint a mai európaiknál. 
Ha tehát magánál a prehisztorikus embernél a synostozis más perió
dusban lép fel, mint ma, ugy bizonyos, hogy előbb és nem később kö
vetkezett be. Igazolják ezt a prehisztorikus gyermekek koponyáin vég
zett stúdiumok ás. amelyek tanulsága szerint a növekedés sokkal gyor
sabb lefolyású volt, mint ma. Azt a következtetést vonták le azután 
ezek nyomán, hogy a mai adalékok alkalmazása ugy a fogazat elhasznált
ságát, mint a koponya synostozisát illetőleg maximális értékkel bír. 

Vallois husz neandervölgyi csontvázat vett vizsgálat alá. Ezek kö
zül nyolc 11, három 12-20, öt 21-30, három 31-40, egy csontváz pedig 
több, mint 50 éves volt. 

A kései paleolith korszakból 102 leletet tanulmányozott. Ezek kö
zül huszonöt 0-11, tiz 12-.20, huszonnyoc 21-30, huszonhét 41-50, egy 
pedig 50 éven felüli volt. 

A mezolith korszakra vonatkozólag Vallois a következő értékeket 
állapította meg. 65 csontváz közül 20 kevesebb, mint 11, négy 12-20, 
harminckettő 21.30, hat 31-40, egy 41-50, egy pedig' 50 évnél idősebb 
volt. 

43 


