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Doktori tézisek

Gulyás Péter: A szív és a vér fiziológiája Descartes-nál

A szív és a vér fiziológiája Descartes-nál című doktori értekezés az alábbi téziseket fejti ki:

(1) Descartes természetfilozófiáját sajátos aszimmetriák tagolják: miközben A világról szóló 

értekezés szerint csak fokozati különbség ragadható meg a folyékony és a szilárd testek 

között, a nyugalom pedig éppen olyan „állapot”, mint a mozgás, bizonyos szöveghelyek 

alapján  arra  következtethetünk,  hogy  Descartes  mégis  eltérő  értékeket  rendel  az 

ellentétpárok tagjaihoz. Ennek megfelelően a folyékonyság Descartes számára eredendőbb, 

mint  a  szilárdság,  a  mozgás  állapota  pedig  kitüntetett  a  nyugaloméhoz képest;  a  fizikai 

fogalmaknak  ez  az  „értéktelített”  kezelésmódja  pedig  a  fiziológiai  írásokat  is  uralja.  Az 

aszimmetrikus természetfilozófiai terminuspárok közül kiemelkedik az egyenes vonalú és a 

görbe vonalú mozgás szembeállítása; az egyenes vonalú mozgás fogalma ugyanis helyet kap 

a descartes-i etika regiszterében is.

(2) Descartes fiziológiai modelljének legfőbb sajátosságai közé tartozik, hogy a L'homme a 

test  működését  kizárólagosan  a  kiterjedés  attribútumán  belül  értelmezhető  elvek 

segítségével törekszik értelmezni. E törekvésekről az alábbi állításokat tehetjük:

(a)  Descartes  eljárásai  jelentősen  szembenállnak  a  korban  meghatározó  ferneli 

fiziológia  magyarázataival.  Míg  ugyanis  Fernel  minden  testi  tevékenység  okát  a 

tápláló, a vegetatív vagy a szenzitív lélek fakultásaiban éri tetten, és a szellemtípusokat 

(naturális, vitális, animális) egyfajta közvetítőtényezőként kezeli a lelki képességek és a 

testi  mozgások  között,  addig  Descartes  a  testben  fellelhető  minden  elemről  azt 

állapítja meg, hogy kizárólagosan anyagi sajátosságokkal bírhatnak.

(b) Descartes leírásai mind módszertani, mind tartalmi szinten ellentétesek Harvey 
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magyarázataival. E szembenállás leglátványosabban a körmozgás értelmezését illetően 

valósul meg: míg Harvey számára a cirkulációs hipotézis fogalmi alapját Arisztotelész 

szövegeinek  terminológiája  biztosítja,  addig  Descartes  a  vérkeringést  a  Monde 

természettörvényeinek  alkalmazásából  vezeti  le.  Harvey  kapcsán  a  dolgozat 

ugyanakkor  megállapította,  hogy  szövegeit  korántsem  jellemzi  olyan  kristálytiszta 

empirizmus,  mint  amit  tulajdonítani  szokás  a  keringési  feltevés  megalkotójának. 

Ennek folytán értelmetlenné válik a Harvey–Descartes vitát az „empirizmus” és a 

„racionalizmus” összecsapásaként beállítani.

(c) Maga a descartes-i modell olyan súlyos problémákat hordoz magában, amelyeket a 

L'homme ugyan  eliminál  a  közvetlen  teremtettség  feltevésével,  de  amelyek  szinte 

lehetetlenné  teszik  azt,  hogy  a  modellt  a  valóságra  alkalmazzuk.  E  problémák  a 

következők:  egyrészt  nem  világos,  hogy  a  lélekkel  nem  rendelkező  test  hogyan 

különül  el  a  környezetétől,  tehát  hogy  mi  biztosítja  egységét  és  individualitását. 

Másrészt  szintén  nem  világos,  hogy  mivel  magyarázhatóak  a  testnek  azok  a 

viselkedésformái, amelyek során az „előnyösre” törekszik és a „hátrányost” kerüli; e 

viselkedésformákat  ugyanis  a  descartes-i  leírások  szerint  a  lélek  nélkül  is  képes 

követni. E nehézségeket Descartes értekezésének egy fiktív világról szóló elbeszélése 

úgy  kerüli  meg,  hogy  kijelenti:  a  testet  Isten  közvetlenül  teremti  meg  úgy,  hogy 

pontosan azokkal a sajátosságokkal rendelkezzen, amelyekkel a tényleges emberi test 

is bír.

(d) Descartes kiindulási modelljének vizsgálatának eredményei közül három tényezőt 

tekinthetünk  kulcsfontosságúnak.  Először  is,  Descartes  a  szívet  működtető 

vérmozgást 1633-ban nem az erjedés és a kovászolódás mintájára képzeli el, hanem a 

forrás jelenségével magyarázza. Másodszor: Descartes szerint a testi emlékezet képes 
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olyan idegi  kapcsolatokat  létesíteni,  amelyek segítségével  magyarázatot  adhatunk a 

fiziológiai reakciók többségére. Harmadszor: a testi emlékezet e kapcsolatai képesek 

„öröklődni”; a testi „emlékképeket” ugyanis az anyai véráram az embrió testébe vési.

(e)  Az  embriológiai  írások  emellett  megmutatták,  hogy  Descartes  nem  iktatja  ki 

természetfilozófiájából az élet fogalmát, hanem azt megfeleltethetőnek ítéli annak a 

folyamatnak, ami a szívben az animális szellemek kiválása során valósul meg.

(3) Descartes modelljének az életmű során bekövetkező változásainak vizsgálata az alábbi 

eredményekhez vezetett:

(a)  Descartes  a  Plempius-vita  során  a  szív  működésére  egy  teljességgel  új 

magyarázatot  alkot,  ami a szívben megmaradó vér kovászolási  képességeire  vezeti 

vissza az újonnan beérkező vér kitágulását és a szív felmelegedését. E váltás nyomán 

az 1648-as  Description du corps humain már egyértelműen e fermentációs magyarázat 

segítségével közelíti meg a szív mozgását.

(b)  A  descartes-i  embriológia  az  életmű  előrehaladtával  egyre  világosabban  a 

szívközpontúság felé tolódik, ami az 1648-as töredékekben már úgy ölt testet, hogy 

Descartes itt már a szív kifejlődését tartja az embrionális fejlődés első lépésének.

(4)  A modell  e  változási  tendenciáiból és  problémakezelési  eljárásaiból a dolgozat  azt  a 

következtetést vonta le, hogy Descartes számára a vér egyfajta anyagi lélekként funkcionál. 

Ezt a szövegevidenciák mellett  az támasztja  alá,  hogy a vér és a szív képesek betölteni 

mindazokat a szerepeket, amelyek a test-lélek egyesültségben a lélekre hárulnak: az egyes 

élőlényeket  az különíti  el  környezetüktől,  hogy vérkeringésük egyedivé  teszi  őket,  és  az 

biztosít mozgásaiknak célszerűséget, hogy a testi emlékezet képei már eleve velük születnek 

az  anyai  képzeletnek  a  magzati  fejlődés  harmadik  szakaszára  gyakorolt  hatása 

következtében.
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(5) E materiális lélek abban különbözik a racionális lélektől, hogy halandó, sőt halandósága 

már kódolva van önmaga tevékenységébe. A vér és a szív mégis kiemelkedik a puszta testi 

létezők köréből, ugyanis Descartes korlátokat emel romlása elé: a szomorúság szenvedélye 

által  keltett  hideg és mozdulatlanság például semmilyen körülmények között  nem képes 

elpusztítani a testet. E korlátok beemelése a fiziológiai modellbe azzal magyarázható, hogy 

Descartes a  melegségnek hasonló státuszt  tulajdonított  a  fiziológiában,  mint az egyenes 

vonalú  mozgásnak  a  fizikában:  ahogyan  ez  utóbbi,  úgy  a  melegség  is  a  jóság  egyfajta 

jeleként szolgál Descartes leírásaiban.


