
A pszicholA pszicholóógia tgia töörtrtéénetenete



Pszichológia lélektan=

Hol a lélek lakhelye?

Mi a gondolkozás szerve?

Honnét származnak az ismereteink?

Hol tároljuk az emlékeinket?

Mi az érzékelés módja?



Az érzékelés módjának felfedezője.

Csak az atomok léteznek és az űr. Az érzékelést azok az 
atomok hozzák létre, melyek leválnak a tárgyról, és 

kapcsolatba lépnek érzékszerveinkkel.

A tudattartalmak az érzékszervek által felfogott eidola
eredményeként jönnek létre.

DÉMOKRITOSZ 
/ie:. 460-370/



Az érzékszervek által nyújtott örömök csak rövid 
életűek, és semmilyen élvezet nem tudja felülmúlni a 

tudás hatalmát.

Mértékletesség, jókedv, a lélek tisztasága a fő értékek.



Megalapítja Athén mellett az Akadémiát, amely 900 évig 
működött.

tudás világa  – vélemények világa
ideák  – anyagi világ

A lélek magában hordozza az ideákat, ismereteket.
Deduktív.

Nőket is tanított.

PLATÓN (Arisztoklész)  
/ie.:. 427-347/



A lélek három részből áll: ész, szellem, (ét )vágy.

Az ész ismeri a tiszta formákat, ez a lélek racionális 
része, a másik kettő irracionális és lehúzza a földre, 

ezért őket korlátozni kell, így alakulnak ki az erények, 
Ha a lélek minden része betölti funkcióját, kialakul a 

bölcsesség, az erkölcsiség, a harmónia.                        
/M. Thorn 2000/



Minden élő dolog rendelkezik psychével /lélekkel/, de 
ennek három fokozata van: vegetatív, szenzitív és 

racionális.

Nikomakhoszi Etika

Megalapította a Lyceumot. Empirikus és induktív.

ARISZTOTELÉSZ
/ie.: 384-322/



A logika megteremtője.

Platónnal együtt hitte, hogy létezik egy, az anyagi 
formáktól független Isten.

Eljutott az evolúció felismeréséig.

A józan ész, /common sense/ a hatodik érzék a többi 
érzékszervből származó információt asszimilálja.



A psyche az a szubsztancia, amely rendelkezik a tudás 
befogadásának képességével.

Képzet nélkül nem jöhet létre emlékezés. 

Kezdetben üres tábla a tudat. 

Felfedezte a katarzis jelentőségét amely, megtisztítja az 
embert negatív érzelmeitől.



Raffaello: Athéni iskola /1509-1511/



Diogenész



Raffaello: Athéni iskola /részlet/



Az élettani egyensúlyok felfedezése.

Anatómiai ismeretek.

Az agy a tudat szerve.

HIPPOKRATÉSZ
/ie.460-377/



A tizenkét pár agyidegből hetet felfedez!

Felfedezi az agy kereszt lateralitását.

Különbséget tett motoros és érző idegek között.

Monoteista.

GALENUS
/isz.130-200/





Az introspekció a fő módszer a lélek tanulmányozására.

Szabad akarat, gondolkozás, emlékezet.

Szent ÁGOSTON
/354 – 430/



AQUINÓI SZENT TAMÁS
/1225-1274/

Megismertette a nyugatot Arisztotelész gondolataival 
keresztény értelmezésben.

Ész és hit összeegyeztethető. Minden igaz út 
ugyanahhoz az eredményhez vezet.

Hit és ész egymástól függetlennek is tekinthető.

Könyvet írt a test és lélek kapcsolatáról.



Cogito ergo sum. 

Csak az ember rendelkezik tudattal.

A tudat (=lélek ) a testtől különállóan létezik, és 
minden bizonnyal túléli azt.

A tobozmirigyben (epifízis) vélte felfedezni a tudat 
(lélek) lakhelyét.

René DESCARTES
/1596-1650/



1621-ben részt vett az Esztergom körüli harcokban

(1001-ben Szt. Istvánt itt koronázták)

csakúgy, mint 

(1594-ben) Balassi Bálint és Claudio Monteverdi

/a közéleti impotencia nem a tudósok erénye , csak egy 

felelőtlen állapot /



A pszichológia önálló tudománnyá válása
W. Wundt 1879 Lipcsében egyetemi rangot kap

A pszichológia irányzatok formájában jelenik meg

Biológiai háttér

1883-ban felfedezi az agy sejtes
felépítését.

1889 a neuron felfedezése.

Remark:

Cajal:


