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Az igazság éppen hihetetlen volta
miatt siKiiK ki a megismerés aló'.
Herakleitos.

Ez a könyv a médiumizmus fizikai 'jelenségeinek bizonyos csoportjával, tudniillik a nem érintett
élettelen tárgyakra való távolbahatással foglalkozik és
pedig ugy, hogy vizsgálja tényleges előfordulását és
iparkodik a természettudományos gondolkodáshoz mért
hipotézisek utján magyarázatot találni rá.
Az egészen különböző, egymástól független kísérleti személyekkel végzett kisérletek és megfigyelések gazdag anyaga, melyet különböző nemzetbeli tudósok több évtizedre terjedő időben összegyűjtöttek,
megerősitette és ¡kiegészítette a szerzőnek e téren szerzett átfogó tapasztalatait és arra ösztönözte, hogy
összehasonlító tanulmányban foglalja egybe s hozza
nyilvánosságra az elért eredményeket,

A parapszihológikus problémák iránti érdeklődés,
a természettudomány irracionális elemének folytatólagos megismerésére irányuló törekvés, mely a jelenkor
szellemi életében s főkép az ifjúságban egyre jobban
erősödik, a tiszta filozófiai gondolkodástól idegen ujromantikának miszticizmusa és babonája iránti hajlandóság veszedelmét rejti magában.
Ámbár olyan tudósok, mint Driesch1 és Dessoir,2
teljes joggal kísérelték meg rámutatni azokra a tévutakra, melyekre a filozófiai és természettudományos
gondolkodás az úgynevezett érzékfölötti és okkult tények félreértése következtében juthat, mégis a negativ
oldalnak ez az egyoldalú hangsúlyozása semmiképen
sem elegendő a jelzett bajok leküzdésére. Mert azoknak a tévtanoknak a hivei elsősorban — és nem alaptalanul — imitt-aimott önmagukmegfigyelte és tagadhatatlan tényekre támaszkodnak, melyeknek realitását
azonban a tudomány fentnevezett képviselői mégis tagadásba veszik. A racionalista tagadás azonban csak
az igazság vértanúinak számát szaporítja és egyengeti
a spiritizmus terjedésének ntjait. Ennélfogva az aggodalmaskodó és fölényes elutasítás helyébe a jelentések gondos kritikáját s a kisérleti'-személyen való
kísérleti utánvizsgálódást kell állítanunk. Az itt alkalmazandó eljárásnak a megfigyelt tényállások leegyszerűsítésére, az előre megfogalmazott elméletek pro és
contra való kerülésére és az automatikus regisztráló
módszerek igénybevételére kell irányulnia.
Magánál a vizsgálatnál a teoretikus érdek eleinte
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egészen háttérbe szorult; lehetőleg pontosan s különböző feltételek mellett meg kell állapítani a konkrét
tényállásokat, éppúgy, mint minden más természetr
tudományos tapasztalatot, tekintet nélkül filozófiai jelentőségükre. Az ilyen módon nyert anyagot analóg
megfigyelésekkel való egybehasonlitás utján nagyobb
összefüggésekbe kell sorozni s a lefolyásukban megnyilvánuló egyező vonások, vagyis a gyanítható törvényszerűségek szempontjából kell megvizsgálni. így
összefoglaló véleményhez jut az ember és ha <a természetes magyarázat lehetőségei nem elegendők, olyan
hipotézisekhez lehet folyamodinunk, melyek megfelelnek egyéb biológiai, azaz természettudományos
tapasztalatainknak, anélkül, hogy a metafizika; s a szellemvilág sötétjébe kellene ugranunk.
Eféle hipotézisek pedig feltétlenül szükségesek,
hogy céltudatos kérdéseket intézhessünk a természethez és hogyi a — jelen esetben fizikai — elváltozásokat
módszeresen megvizsgálhassuk. Mert azoknak az ismeretlen erőktől előidézett földi jelenségeknek okai
érzékelésünk számára ma még hozzáférhetetlenek: a
szó igazi értelmében okkultak. Ezek számunkra jelenségek, épitő, szintétikus, alak-adó, vagy feloldó, pusztító, analitikus, érzékelésünk számára transzcendens
erőktől előidézett jelenségek, melyeknek emissziója és
abszorpciója a médiumos szervezet utján megy végbe.
Tehát törvényszerű természeti jelenségekkel van dolgunk, melyek csak abban különböznek a gyakrabban
érzékelhető folyamatoktól, hogy ritkábban fordulnak
elő, emellett azonban fennáll az a lehetőség, hogy
ezen speciális esetek megmagyarázására a használatos elméletek nem elégségesek.

Ezen tények elfogadhatóságát azonban, melyeket
legelőször akarunk leiirni és összehasonlítani, nem lehet
függővé tenni a mindenkori természetszemlélettől és
az általános gondolkodási képesség számára ebből önként fakadó elméletektől. Ä természeti erőkről és törvényekről való ismeretünk nagyon hiányos és semmikép
sem teszi számunkra lehetővé annak apriori megismerését. hoqu mi lehetséges a természetben s -mi inem.
Ezek a szempontok voltak; irányadók! a jelen munka
megirásában is. Ä szerző, anélkül, hogy igényt akarna
támasztani az itt felállított hipotézisek kizárólagos helyességére, igyekezett e területen uj utakat mutatni a
jövendő kutatónak, melyeknek követése révén lehetségessé válik a telekinetikus jelenség pozitiv kisérleti
vizsgálata.
Äz első rész Julian Ochorowicz-mk, a világháború
folyamán elhalt varsói professzornak Németországban
még ismeretlen, mindazonáltal alapvető munkáiról ad
rövid beszámolót. Ez adja egyúttal a kellő bevezetést
szerzőnek Stanislawa Tomczyk médiumon végzett kisérleti ellenőrző vizsgálataihoz; ez a médium volt a
lengyel tudósnak kisérleti alanya.
* fl második rész különböző tudósok s a szerző
által Eusapia Paladinónál megfigyelt analóg telekinetikus jelenségekkel foglalkozik, melyek hasonlóságuknál fogva a lengyel médium által előidézett mehanikai hatások mellé állíthatók s nyilvánvalóan egy és
ugyanazon telenergetikus folyamat produktumainak tekinthetők. Ezen részhez csatlakozik néhány — más
kisérleti személyen tett — ujabb megfigyelés, melyek
az Eusapia Paladinónál megfigyeltekkel teljesen azonos tüneményekre vonatkoznak.

A negyedik rész beszámol Crawford angol fizikusnak kísérleti vizsgálatairól egy Írországi nőnél előfordult telekinetikus jelenségekre vonatkozólag. Ezek
a, Németországban mindeddig ismeretlenül maradt, harmadfél éven át folytatott, tartalmukat illetőleg a többi
médiumoknál szerzett tapasztalatokkal egyező kísérletek egészen uj szempontokat és kutatási módszereket
teremtettek, főképen a médium testsúlyában teljesítményei folyamán beálló nagyon tekintélyes változások
beható figyelembevétele révén. Az utolsó fejezet általános, összehasonlító áttekintést nyújt a fizikai médiumságról különböző kísérleti személyeknél.
Miután a könyv fejtegetései során bebizonyosodott, hogy a telekinetikus és teleplasztikus folyamatok
csak különböző fokozatai egyugyanazon (ismeretlen)
animisztikus, belsőleg összefüggő folyamatnak, szerző
szükségét érezte, hogy a függelékben beszámoljon dr.
Gustave Geleynek (Párizs) az ideoplasztia
jelenségeit illető jelentéséről. 1
Ezek az 1918-ban egy párizsi laboratóriumban Eva
C. médiummal — a Materialisationsphänomene
cimü
munkámban szereplő kísérleti alannyal — több hónapon
át folytatott vizsgálatok tulajdonképen a szerző megfigyeléseinek független utánavizsgálásai s azoknak helyességét minden ponton megerősítik. A mellékelt reprodukciók a dr. Geleytől megküldött eredeti fényképfelvételek után készültek.
A Stanislawa Tomczykról felvett fényképek
a
Mate/falisationsphänomene
cimü munkámban leirt eljárás szerint több géppel (9X12, 18X24) és két
1
Dr. Geleynek eredeti munkája német fordításban teljes egészében megjelent a Psychische Studien 1920. májusi füzetében.

sztereoszkóp-apparátus (9X14) segítségével
készültek. A lemezek előhívása a szerző gondos ellenőrzése
mellett dr. Hauberisser müncheni műtermében történt.
Ugyanott — előzetes vetítés után s |ismét csaikí a szerző
jelenlétében — készültek az ezen munkában reprodukált
nagyitások. Valamennyi reprodukciót Hamböck, müncheni grafikai müintézete készítette.
Az ezen munkában tárgyalt tények könnyebben
összeegyeztethetők a biológiai és természettudományi
magyarázat lehetőségeivel, mint a sokat vitatott materializációs jelenség, mely látszólag kiáltó ellentétben
van az exakt természettudomány eredményeivel.
Mindenesetre célszerű lett volna jelen könyvnek
a Mater\ialisatio\nsphänotnene előtt megjelennie, mert
a telekinetikus jelenség adja az átmenetet a teleplasztikushoz, vagyis az egyszerűbb jelenségtől a komplikáltabbhoz. Sajnos, ez nem volt lehetséges, mert a médiumság fizikai jelenségeinek alapjául szolgáló kísérletek nagyobb részét még csak akkor végeztük, mikor a Materiulisatiomphänomepe
már megjelent a
könyvkereskedelemben.
Mindazonáltal remélhető, hogy az ezen műben
közreadott anyag megfigyelések és magyarázati kísérletek dolgában uj ösztönzéseket fog adni a jövendő
kutatásnak.
Végül kedves kötelességem, hogy Joseph Peter
tábornok urnák a munkámban való közreműködéséért,
különösen pedig francia és angol nyelvből való fordításaiért és referátumaiért legmelegebb hálámat
kifejezzem.
München, 1920 március.
A szerző.

A MEREV
SUGARAK
M E H A N I K A I H ATÁS A

J. Ochorowicz tanár vizsgálatai Stanislawa Tomczykon

Julian Ochorowicz professzor Stanislawa Tomczyk
nevii lengyel médiummal végzett kutatásainak jelentősége főleg abban van, hogy a médiumos telekinézis
terén sikerült neki bizonyos folyamatokat
szabályszerűen előidéznie és jévekenf keresztül módszeresen megvizsgálnia. De legbecsületesebb és legbuzgóbb igyekezete ellenére is, még ő sem tudta egészen felszabadítani magát a spiritiszta módszernek kísérleteire gyakorolt hagyományos hatása alól. A kis Stasia misztikus
megszemélyesülése — valószínűleg korábbi spiritiszta
befolyások által előidézett szüleménye a médium fantáziájának — mindenütt az előtérbe lép, mint láthatatlan, közreműködő, sőt döntő tényező. Segítségéhez
kell folyamodni, sőt ki kell azt könyörögni, különben
a médium képtelen erősebb jelenségeket létrehozni.

1909-ben egy Woytek nevü férfi-perszonifikáció lépett
a kis Stasia helyébe vagy működött vele együtt. A
kísérletező felfogása szerint itt is a médiumnak a
tudatalatti lelki életéből származó autoszuggesztiv teremtményéről van szó.
Sajnos, a lengyel tudós tanulmányainak olvasását
s fejtegetéseinek világos megértését roppantul megnehezíti az ezen imagináriius személyekkel való társalgás körülményes leirása, különösen, ha tekintetbe
vesszük, hogy tudósításai számos cikk és részletmunka
alakjában (26 rész) az Annales des sciences psychiques
négy évfolyamán (1909—1912) húzódnak végig. 1 Német kivonatokat közölt belőlük Joseph Peter, az Übersinnliche Welt-ben (1909—1913). Ochorowicz Stanislawa Tomczykot őszinte természetű, előítéletek nélküli, könnyen hipnotizálható személynek rajzolja. A
kísérletek tompított fénynél, szomnambul állapotban
folytak le. A szenzitív személy személyiségváltozásáról közelebbi adatok találhatók szerzőnek ugyanezen
médiummal folytatott saját kisérleteiről szóló jelentésében.
A vizsgálatok rendszeres menetét gyakran megzavarták spontán beálló, váratlan jelenségek (a szobában lévő tárgyak mozgása, érintések, apportok stb.),
melyek állítólag a médium »double«-jától, a kis Stasiától származtak.
Minden kísérlet előtt a szenzitív személy testének pontos megvizsgálása.
Stanislawának mindenekelőtt sikerül egy »mágikus óra« mutatóit — anélkül, hogy az óra szerkezetét
testileg érintené — távolbahatás utján meglehetős pontossággal a kisérletvezetőtől meghatározott számokra
állítani, továbbá egy ingaórának mozgó rugóját kiván1
Ochorowicz: Un nouveau phénomène médiumique. Ann. des sc. psych.
1909, 1„ 45., 65., 97. 1.: Les phénomènes lumineux et la photographie
de l'Invisible. U. o. 1909, 193., 235., 275., 298. ).; Les rayons rigides et les rayons
Xx.
U. o. 1910, 99., 130., 172., 204., 235., 257. 1.; Nouvelle étude expérimentale sur la
nature des Rayons rigides et du courant médiumique.
U. o. 1911, 161., 199., 230.,
276. 1.; Radiographie
des mains. U. o. 1911, 296., 334. és 1912, 1. 1.; Les mains
fluidiques et ta photographie
de la pensée. U. o. 1912,97., 147., 164., 204., 232. 1,

ságra a tokban megállítani, miközben az óra ajtaja
kissé nyitva volt.
1909 junius 9-én egy fém óramutató az ő puszta
közeledésére magától a levegőbe emelkedett, pedig körülbelül 30 cm. távolságban volt a kezeitől.
A kísérletvezető egész sor apró fém-, fa-, üveg-,
bőr-, papirostárgyat tett ta médium elé, melyek
kezeinek közeledtére megmozdulták s érintés nélkül
felemelkedtek. 1909 január 17-én egy zsebnaptár eféle
lebegésénél figyelt meg Ochorowicz elsőizben egy fonálszerű összeköttetést, mely a médium egyik kezétől a
másikig húzódott s a tárgyat tartotta. A fonál azonban
nem volt minden oldalról egyformán látható (például
a fénnyel szemben), hanem inkább csak oldalvást. A
tüstént foganatosított ellenőrzés negativ eredménnyel
járt. Stanislawánál sem hajszál, sem cérna nem volt,
hogy azzal csaló módon mesterkedhetett volna. Valamennyi tárgynak a lebegése azt a benyomást keltette,
mintha láthatatlan összeköttetésben volna a médium
ujjaival. Az ujjait részben összezártan, részben szétnyitva tartotta. Az ujjtartás sohasem felelt meg teljesen a tárgyak helyzetének. A kezek mozdulatlansága
mellett is a tárgyak hol jobbra, hol balra mozogtak,
vagy forogtak. Maguk a kezek hidegek és nedvesek!
voltak, azonban számos kísérletnél el sem mozdultak
az asztallapról.
A kísérletező most az asztalra fektette balkezét
s azt kívánta, hogy Stanislawa épp ugy hasson arra,
mint az élettelen tárgyakra. Ochorowicz, mihelyt a
médium kezei készenlétben voltak, először hideget érzett, majd valami nagyon finom fonál siklását bőrén.
Minél messzebb húzta vissza a médium a kezeit, annál finomabbnak tünt neki a fonál. 15—20 ¡cm. távolságban ez az érzés teljesen megszűnt. Ugyanez
történt más testrészek (haj, szakáll, stb.) érintésénél.
Teljes joggal figyelmeztet a szerző arra, hogy
itt nyilvánvalóan bizonyos állományú medianimikus fo-

nál keletkezett rövid időre materiális ideoplasztika utján, melynek képződését hideg érzés kiséri.
Az az élénk kivánság, hogy egy távoli 'tárgyat
felemeljünk, eszmetársitás utján egy fonalhoz vezet,
mellyel a kísérletet végre lehet hajtani. A ¡fonál objektiv odaképzelése egy anyagilag realizálódó hallucináció utján jön létre.
Mindenekelőtt a médium lelkében szubjektív módon feltámad a siker élénk kívánása, egybekötve a
koncentrált figyelem állapotával. A borzongásnak, az
álomba merülésnek s az ujjak hegyében érzett bizsergésnek érzése az első jel, hogy bizonyos< emanáció
válik ki belőlük. Ezek a fonalak nagy számban képződhetnek, kötegekké csomósodhatnak s az ujjakat,hálószerüleg összeköthetik. A fonalak elasztikusak és az
ujjak szétnyitásakor kitágulnak. Minél jobban eltávolodik egymástól a két kéz, annál vékonyabb lesz az
áram a két kéz között s végre egészen eltűnik. Idegen
érintés és megszakítás fájdalmat okoz. Hasonló tüneményeknél ugyanilyen érzéseket ir le Eusapia Paladino,
csak azzal a különbséggel, hogy az ő kezeinek bőre
száraz, mig Stanislawa Tomczyknál hideg izzadság
lepi el a tenyerét.
Ha az erővonalak az egyik kéz hüvelykujjától
a másik kéz mutatóujjáig keresztben húzódnak anélkül, hogy közébük valami tárgy esnék, akkbr az egyszerű fonálként láthatóvá váló erővonal kettős. Sötétségben ezek az effluviumok fénylőén, világosságban
feketén vagy sötéten jelennek meg. Mind Eusapia Paladino, mind Stanislawa Tomczyk hatást tudtak gyakorolni tárgyakra egyetlen egy kézzel a maguk fluidális emanációja által, ¡például meg tudtak íállitani
egy lebegő mérleget, gurulásra tudtak indítani egy
celluloidgolyót.
így tehát Ochorowicz szerint bizonyos feltételek
mellett az erővonalak egy úgyszólván merev sugárkéve
tulajdonságait veszik fel, amennyiben a médium keze
és a tárgy között medianimikus mezőt képeznek.

Azon célból, hogy további bizonyítékokat kapjon
arra, hogy sem szövött fonál, sem hajszál nem -szerepelt, Ochorowicz oly tárgyakat választott ki lebegésre, melyek a fonalnak semminemű támadási pontot nem adnak, mint például egy iránytű, egy cilindrikus és sima üvegharang, egy sima felületű, könynyü golyó. Ä falon függő termométert, barométert,
higrométert a médiumnak eléjük tartott keze vonzotta.
Két egymás mellett fekvő gyufaskatulya közeledik egymáshoz. Nagyon érdekes kísérlet a következő:
Ochorowicz Stanislawa előtt ül és mindkét kezét
fogja; a médium hátat fordit egy készüléknek, melyen
fonálon kis csengő függ. A távolság a médium háta
és a csengő közt 95 cm. Ä világítás elég erős. A
csengő ezen feltételek mellett háromszor megszólal.
Ezen jelenség magyarázatául a médium személyes effluviuma állítólag nem elegendő; tehát még
egy más tényezőnek is hozzá kellett járulnia. Stanislawa felfogása szerint itt állítólag a kis Stasia imaginárius személyisége lépett működésbe éteri kezeivel.
Ezt meg kellett említenünk, mert Ochorowicz hivatkozik rá.
Ochorowicz, hogy a lebegést tárgyilagosan konstatálja, nagyszámú fényképfelvételt készített; e felvételsorozat megkezdésekor megkérdezték, vájjon az
áram látható vagyi láthatatlan legyen-e. Ochorowicz
amellett döntött, hogy az összeköttetés egyelőre maradjon láthatatlan.
Ezen kísérleteknél az eljárás a következő volt:
Stanislawa le,ült egy székre vagy pamlagra. Äz illető
fém-, fa-, papirtárgyat ölébe tették vagy elé az
asztalra (magától értetődőleg, pontos ellenőrző rendszabályok mellett). Azután a tárgy két oldala felől
kitárta mindkét kezét, körülbelül 5—10 cm. távolságban és azt lebegésre indította, miközben szemeit lehunyva tartotta. Egy ollónak, egy kis fehér doboznak
?
gyufaskatulyának lebegését 1—3. képeink mutatják. Az olló merőlegesen áll, de néhány centiméterrel

mélyebben a kezek Összekötő vonalánál. A 4. kép
mutatja, amint égy irón fehér iv papiros fölött iró
helyzetbe emelkedik.
Ochorowicz továbbá azt állit ja, hogy a lebegés
bizonyos fényjelenségekkel van kapcsolatban, melyek
a szemnek általában láthatatlanok, de jó diapozitiveken előtűnnek. A médium hüvelykujját néha állítólag
fény szegély veszi körül, mig a többi ujjaik hegyeit
világitó, egészen finom fonalakkal összekötött pontok
jelzik.
Szerző 20 üvegdliapozitivot kapott Ochorowicztól, rajtuk körülbelül ugyanennyfi különféle lebegés ábrázolásával, azonban ezen anyag leggondosabb tanulmányozása ellenére sem tudott semmit sem
felfedezni, ami a lengyel tudós fenti megállapítását megerősitené. Mindenesetre valószínű, hogy ezek a jelenségek sztereoszkópikus diapozitiveken jobban kidomborodnának. Sajnos, ilyenek nincsenek birtokomban.
Azonban mindezek a felvételek megegyeznek abban, hogy a kezek sehol sincsenek távolabb a felemelt tárgytól, mint öt, legfeljebb hét cm.-nyire. .
Nos, Ochorowicz az előbbiekben röviden felsorolt megfigyelések magyarázatára külön elméletet alkotott.
Ő a médium kezei között az áramkifejlődés pillanatában lévő tért meéianimikus mezö-neW, egy kéznek hatókörét pedig tnedianimikas félmező-nok
nevezi. Az áramnak a médium testéből
jövő
meghosszabbításait, mely állítólag a médium szervezetében : kezeiben, karjaiban, hátában képződik, media\nimikus sugarak-nak nevezi. Ezek a sugarak fizikai
természetűek, egyenes vonaluak s nincsenek szükségképen az ujjakhoz kötve. Anormális, de nem patologikus
jelenségek. Hatásuk változó
s a tudattalan ideo-^
plasztika befolyása alatt áll. Itt nem az elektromosság
vagy a radioaktivitás nyilvánulásairól van szó; továbbá semmi közük Reichenbach ódikus effluviumaihoz, sem az állati megnetizmushoz, sem Blondelot és

Charpentier N-sugaraihoz, sem Darget sugaraihoz, sem
az emberi polaritáshoz.
Ä sugarak ezen fajtájának inkább nwhanikai tulajdonságai vannak; ezért nevezi őket Ochorowicz merev sugarak-mk.
Mert ezek többé-kevésbé elasztikus,
feszes, majdnem mindig láthatatlan fonalak, melyek
a medianimikus mezőbe helyezett tárgyat nemcsak mozgásba hozhatják, hanem a levegőbe is emelhetik. A
tüz behatásának ellenállnak, de a legcsekélyebb (akár
folyékony, akár szilárd) ellenálláson sem tudnak ¡áthatolni. Egy pillanat alatt előtűnnek! s eltűnnek, könynyen kisütik az elektroszkopot és magukban véve semmiféle aktirfikus hatásuk nincs.,
r
Ezen egyik energiaforma mellett Ochorowicz felveszi a sugaraknak egy másik fajtáját is, az Xx-sugarakat, melyek semmiféle mehanikai, hanem erős kémiai
és aktinikus hatásban nyilvánulnak. Nagyobb áthatoló
képességük van, mint a Röntgen-sugaraknak, mindig
láthatatlanok maradnak, érzékeny lemezekre (fotográfia) hatnak s ezeknek az iránya is éppúgy, mint a
merev sugaraké, alá van vetve a gondolatok befolyásának. Hatáskörük több méternyire terjed, mig a merev sugarak fél méteren tul nem gyakorolnak hatást.
Az elektromos és magnetikus mezőkkel szemben érzéketlenek. Jelentkezésüket a médiumban szubjektív fájdalom kiséri, mig a merev sugarak jelentkezése csak
pillanatnyi megmerevedést okoz.
A médiumból (különösen kezeiből) kiinduló ezen
sugárzások segítségével Ochorowicz, — ha sötétben
vagy vörös fénynél nyitott fényképezőlemezeket, vagy
kazettába zárt, vagy fekete papirosba burkolt lemezeket tett a médium elé — golyóknak, kézformáknak,
ráhelyezett tárgyaknak sokféle képét kapta. Ochorowicz
alapos kutatásai után alig lehet kételkedni annak valódiságában, hogy a médiumos erő ismeretlen formái ia
fényképezőlemezekre ekép tudnak hatni. Ennek a bonyolódott fizikai problémának kifejtése Ochorowicznál még sokkal homályosabb, semhogy lehetséges volna

teljesen kifogástalan, világos képet nyerni róla. Sőt
még azt sem lehet eldönteni, hogy az egyes esetben
nem játszottak-e közre fizikai hibaforrások. Äz embernek általában az a benyomása, hogy az emberi
szervezet bizonyos körülmények közt sugárzásokat tud
kibocsátani, melyeknek ereje és minősége a kisérleti
személy mindenkori szellemi állapotától függ. A varsói tudósnak nagyon is érőszakolt elméleti fejtegetései alapján végtére is nem lehet megérteni, miért jelentkeznek az egyik esetben a radiogrammok mindig
gömbalakban és miért felelnek meg más esetben ß
radiografált kézformák sikszerü, mintegy papirosból
kivágott modelleknek; ez egyébként emlékeztet az oly
gyakran előforduló sikbàn materializált kézformákra.
A magyarázatot az egyik esetben a médiumból kiinduló sugárzásban keresi, a másik esetben a médium
fluidikus kezeiben, a harmadik esetben állítólag egy
szellemszerü perszonifikációnak, mint doublenak a keze
idézi elő a hatást. Minthogy azonban ezek a magyarázatok mind elégteleneknek bizonyulnak, Ochorowicz
ezt az egész nagy fejezetet a fotografikus ideoplasztika
hipotézisével zárja; vagyis elismeri a fényképezőlemezeknek távolról való befolyásolását a médium képzetei által, melyek pszihogenikus uton materializálódnak s aztán radiografikus hatást kelthetnek. Bármily
szörnyűnek s a tapasztalattal ellenkezőnek tűnik is
ez a feltevés, mégis még mindig valószinübb — különösen, ha az e tárgyban rendelkezésünkre álló bizonyitó
anyagot különböző más médiumoknál összehasonlítjuk,
— mint az X x -sugaraknak, vagy a double kezeinek
stb. mesterkélt elmélete.
Ha a kutató megelégedett volna pusztán a megfigyelt tények egyszerű leírásával, — ahelyett, hogy
mindenütt körülményes elméleti fizikai fejtegetéseket
szőtt volna bele, melyeknek a médiummal való megtárgyalása azt szuggesztív módon befolyásolhatta és
alkalmas volt arra, hogy a kísérlet eredményeit ilyen
elméletek javára egyoldalúan átformálja, — akkor bi-

zonyára még nagyobb szolgálatot tett volna a tudománynak.
Amig azonban a (tisztán mehanikusan működő, úgynevezett merev sugarak fent emiitett energia-formájáról van csak ,szó, a varsói professzor kutatásának
eredményei a legteljesebb elismerést és a legbehatóbb
méltatást érdemelnék, mert kétségtelenül alapvető fontosságúak a telekinetikus jelenségek fokozatos megismerésére.
Mihelyt Stanislawa Tomczyk hipnotikus állapotban fizikai távolbahatások előidézésére készül, szüksége van akaratának, várakozásának és képzelőtehetségének megfeszítésére. Mindenekelőtt az áram-nak szubjektív érzése, az érzékelések ellanyhulása, bizsergés
az ujjak hegyében, hidegérzés, könnyű didergés és
borzongás áll be. Ezek az érzések egészen ,a könnyű
tüszurásszerü érzésekig fokozódnak, kisérve helyi klonikus vonaglásoktól a kezekben és karokban, valamint
fokozott szívműködéstől. Közben kongesztiók, szédülés,
fejfájás, a lélegzés gyorsulása, rosszullétérzés, fokozott
anyagcsere, éhség, szomjúság, izgatószerek (nikotin)
utáni vágy figyelhető meg. A pszihikaá tevékenység
monoideisztikusan be van állítva a várt jelenségekre.
Ochorowicz szerint az ujjhegyeken világító, eleinte láthatatlan pontok és foltok keletkeznek, melyek azonban
mégis nyomot tudnak hagyni a fényképezőlemezen.
Azután, a lengyel tudós megfigyelései szerint, csekély
ködös folt válik le az ujjakról. Ezekből a kezdő jelenségekből fejlődnek ki Ochorowicz szerint az X x .
sugarak, de ugyanezek kisérik egyúttal a merev sugarak fellépését, csak iázzál a különbséggel, hogy az
utóbbiak kifejlődésénél a szubjektív közérzés kevésbé
van befolyásolva.
Az első enemü 'kísérletek Eusapia Paladinóval
1893-ban végeztettek Varsóban;, ezeknek az eredménye pontról-pontra egyezik a Stanislawa Tomczyk-féle
kísérletekkel.
Mint már emiitettem, Ochorowicz egy 1909-ben

tartott ülésen két jácint lebegése közben nem optikai
megfigyelés utján, hanem a fénykép lemezen kétségbevonhatatlan nyomait fedezte fel egy rendkívül vékony
fonalnak, mely fekete alapon fehérnek és fehér alapon
feketének mutatkozik. Nem minden oldalról látható egyformán; egy 9X12 lemez semmiféle hatását sem -mutatta. Nehéz tárgyaknál, mint fémcsengő, olló, ékszerdoboz, vizespohár stb. kénytelenek vagyunk a fonalak
egész rendszerét vagy legalább is több fonalat feltételezni. Hogy hogyan vannak e fonalak a tárgyakhoz
erősítve, az rejtélyes. Fel kell tennünk, hogy oda vannak ragasztva, vagy kétoldalt odakötve. Néhány negatívon egyáltalában nem lehet felismerni a látható fonál
összeköttetését a médium hüvelyk- és mutatóujjával.
Ochorowicz egy, a tükör előtt lebegő celluloidgolyó fényképéből, melynek diapozitivje szerző birtokában van, vonja következtetéseit. Azt hiszi, hogy a
fényképen a kézről alácsüngő, világító fonalat és az
ujjak hegyén világitó pontokat fedezett fel; azonban
egyrészt, a felvétel nem éles, másrészt a kép tisztaságát
tükörreflexek zavarják; szerző ennélfogva! ezeket a megállapításokat nem ismerheti el helytállóknak.
Az úgynevezett józan emberi ész a fényképeken
jelenlévő összekötő fonalakat hajlandó volna csaló mesterkedéseknek bélyegezni, de eféle ellenvetés érvényességéhez szükséges volna annak bebizonyítása valami
szövőszéki jellel vagy a hajszálnak morfológiai szerkezetével, hogy tényleg fonál vagy hajszál került oda.
Nos azonban, mint alább látni fogjuk, épp az ellenkező
eset forog fenn.
Ochorowicz fluidikus fonalak radiografikus lenyomatait megkapta zárt fényképező szekrényekben,
például három izben kapott ilyen felvételt vasbádog
fényképkazettán keresztül. A kutató felfogása szerint
enemü folyamatoknál, ugy látszik, az X x -sugarak hatnak közre. Az eféle fonállenyomatok erősebbek, mint
a fonalak fényképei. Egyenesvonaluak, foszlányokból,
szabálytalan pontokból, szaggatott darabkákból állnak:

emlékeztetnek a Morse-táviró abc-jére. Tehát a magukban véve nem radiografikusan működő merev sugarak itt, Ochorowicz előbbi megállapitásaival ellentétes módon hatnak fényképezőlemezekre.
Ezen kísérleteknél az eljárás a következő: a médium kezébe veszi a zárt kazettát, ráteszi mindkét
hüvelykujját, azzal a szándékkal, hogy megkapja a
tárgyakat felemelő fonal képét. Mihelyt megkezdődik a
fájdalomérzetekkel egybekötött ismert bizsergés, a hatás realizáltnak tekinthető. Néha-néha a lemez szélesebb lenyomatokat mutat a hüvelykujj fekvésének megfelelő helyen. Az ezüstfonál felismerhetően kirajzolódik és két fonálból van összetéve, melyek közül az
egyik erősebb. Nagyitóval való megvizsgálás még néhány finom, többé-kevésbé párhuzamosan futó fonalat mutat, melyeknek száma a hüvelykujjaknak megfelelő helyen jelentékenyen megsokszorozódik. Ezek görbék, hullámosak, spirálisak stb. A főfonalakat imittamott foltok és golyók' szakítják meg, melyeket Ochorowicz alakjuk miatt üstökösöknek nevez.
A kutató tisztában, van az ellenmondással, mely abban van, hogy a sugarak, mihelyt mehanikai hatásra
vannak irányítva, semmiféle szilárd testen nem tudnak
áthatolni s imásrészt a kazetta fedelén keresztül mégis
radiografikus képeket hoznak létre.
A radiografikus kísérletnél kerülendők az egyidejű mehanikai hatások; talán mehanikai tulajdonságoknak ideoplasztikus befolyás utján kémiai tulajdonságokba való átvitelével van dolgunk. Elég az hozzá,
hogy erre az ellenmondásra még nem találtak helyes
magyarázatot.
Továbbá utalás történik arra, hogy a fluidikus
fonalak rendkívüli vékonyságúknál fogva, át tudnak
hatolni a legparányibb hasadékon és nyíláson. így
magyarázódik meg tárgyaknak zárt térben való mozgása. Hermetikus elzárás esetén a hatás megszűnik,
így például ezek -ß rostok behatolhatnak egy nem
egészen pontosan záródó dobozfedél (ingaóra-ajtó) leg-

parányibb résén vagy hasadékán. Ez természetesen feltételezi a fonalak hajlékonyságát és mozgékonyságát,
mert ezek csak az akadályon tul nyerik vissza újból
merevségüket. Mindenesetre a varsói tudósnak már ez
a kissé mesterkélt elméleti fejtegetése is mutatja, hogy
alapjában véve mennyire helytelen ezeket az effluviumokat vagy effloreszcenciákat sugarak-nak minősíteni,
hiszen ennek a fogalomnak minden jegye hiányzik
belőlük. Rostokról, fonalakról, finom prolongációkról
van itt szó, melyek nagy Összesürüsódés esetén rendszerint egyenesvonaluan megmerevedhetnek ugyan, anélkül azonban, hogy ezt a tulajdonságukat conditio sine
qua non gyanánt kellene tekintenünk.
Egyébként az is nagyon valószínűnek hangzik,
hogy ezek a sugarak a kazetta zárának résein hatolnak
be s azután kémiailag hatnak, különösen, mert még
hüvelykujjlenyomatokat is nyerünk. •
\
Az eddigi tapasztalatok inkább azt mutatják, hogy
a médiumos szervezetből kilépő effluviumok vagy efn
floreszcenciák a kiszabott feladat szerint mehanikallag vagy radiografikus módon tudnak működni, —
hogy mint vékony rostok hajlásokat és görbüléseket
tudnak végrehajtani, ugyancsak az elérendő cél követelményei szerint, és hogy az egyenesvonalu merev
forma nem egyéb,, mint ugyanennek az energiának
talán gyakran előforduló megjelenési alakja.
Tisztán fizikailag elgondolva, ez az Ochorowicztól szigorúan keresztülvitt szétválasztása ugyanazon
sugarak (merev és X x -sugarak) radiografikus és mehanikai tulajdonságainak gyakorlatilag is, elméletileg
is egyáltalán alig volna megvalósítható.
A két főfonál, melyekről szó volt, maga is össze
van kötve szegmentumokkal és keresztvonalakkal és,
mint már emiitettük, nem fut megszakítatlanul, hanem
pontokból és darabkákból tevődik össze.
Minthogy a ífonalak anyagszerüsége a radiografikus
lenyomatok utján, Ochorowicz szerint, nem volt elegendőkép beigazolva, — mert hiszen itt gondolat-

fotográfiáról, ideoplasztikáról lehetne szó, — ezért ő
különböző fonállenyomatokat állíttatott elő bekormozott üveglapokon, lisztrétegben stb.
¡Egg, a bekormozott oldalán fekvő üveglap oldalt felemelkedett s a támadási pontokon két rövid
párhuzamos fonál nyomát mutatta, melyek néhol pontokból tevődtek össze, máshol pedig egészen nyomuk
veszett. A koromszemecskék sehonnan sem voltak letörülve. Ebből következőleg, ugy, látszik, hogy a merev sugarak odaragadnak vagy odatapadnak a tárgyak felületére, hogy megadják a szükséges támasztékot a szándékolt helyváltoztatásnak. Ilyen adhéziós
erő nélkül nem lehetne elképzelni, hogy Stanislawa
egy teli gyufaskatulyából hogyan vett ki egyetlen szál
gyufát s hogyan tette ismét vissza. Ugy látszik, hogy
a fluidikus rostok elasztikus kontrakció utján rögződnek a tárgyhoz*
A fonalat mindenkor el lehet szakítani, ha az
ember közbenyul; ebben az esetben minden hatás megszűnik; ugyanez történik, ha a médium messzire ¡eltávolítja egymástól kezeit* Mihelyt azonban ismét az
előbbi helyzetbe hozza őket, az összeköttetés is újból
rögtön helyreáll,
Ochorowicz, hogy a fluidikus fonalak tüzállóságát megvizsgálja, feldöntetett a médiummal egy lángokkal körülvett tárgyat, ami a fonál megsérülései
nélkül sikerült, holott ugyanennél a kisérletnél a különböző ismeretes fonálfajták rögtön elégtek. Ochorowicz ehhez platinás methyl-tüzszerszámot használt.
Később ismételt kísérletek megerősítették ezt az eredményt s {azt (mutatták, hogy a sugarak a lángokat szemmelláthatólag taszítják.
Ezen kísérletek szubjektív utóhatásai rosszullétben, kimerültségben, szivdobogásban, szédülésben és
a jobb halántékban érzett fájdalomban nyilvánultak*
Arra irányuló kísérletek, hogy ugyanezek a hatások vizben előidéztessenek, — nem sikerültek. Ugyanez
történt különféle folyadékok, például olaj, glicerin al-

kalmazása esetén is. Ellenben a kellemetlen utóhatások
Stanislawa közérzésére ugyanazok voltak.
Ochorowicz négyszögletes és kerek kereteket preparált folyadékokba mártott és igy úgynevezett folyékony ernyőket kapott, melyeknek felületei ezen oldatok
finom hártyáiból állottak. Ha ezeket függőlegesen állította fel, akkor, ha elülről vagy hátulról közeledtek
az ujjhegyek a hártyához, nem sikerült azon áthatolni.
Mihelyt azonban a médiumnak csak egyik keze működött, az egész elmozdithatóan felállított ernyő a
merev prolongáció hatása alatt lökésszerűen hátratolódott és az érintési pontokon hátrafelé kipúposodott. Emellett a kéz mozdulatlanul maradhatott s az
ernyő mégis hátratolódott, amit csak ugy lehet megmagyarázni, hogy a merev sugaraknak megvan a meghosszabbodási képességük. Ehhez mindenesetre szükséges a médiumnak egész figyelmét az érintési pontra
koncentrálnia.
Há a lökés nagyon heves volt, akkor a hártya
keresztülszakadt. Általában tehát a merev sugarak lökése egyenes vonalban hat, ámbár az erővonalak mereven s egyúttal rugalmasan viselkednek is. (De akkor mirevaló a merev sugarak kifejezés?)
Ochorowicz kísérletei alapján feltételezi, hogy a
materiális fonalak olyan rostokra hasadnak, melyek
adhéziós képességet mutatnak, mint a pszeudopódiák
és odatapadnak a felületekre, sőt kis tárgyakat egészen
körülfonnak. Az áram, ugy látszik, kettős, mindegyik
kézből indul egy a másik felé, ugy, ¡hogy a fonalak
keresztezik egymást és a fényképen kettősen mutatkoznak.
A merev sugarak mehanikai hatását a következő
kísérlet is illusztrálja. Két szabadón álló* egymással nem
érintkező villanyoshuzal, melyek külön-külön fekszenek egymás mellett, a kezek közeledtére kétfelől mindaddig taszíttatnak egymás felé, mig a huzalok érintkezése nélkül létrejön az elektromos kapcsolat s ennek következtében megszólal egy csengő.

Ochorowicz, hogy a kéztől kézhez induló sugarak
irányát kikutassa, a következő szellemes kísérletet
végezte. Fehér kartonlapon három különböző oldatból három cseppet tett egymás mellé. Ha már most
egy tűvel jobbról balrá húzott vonalat, ez a vpnal vörös
szinü lett, ellenben, ha balról jobbra húzta, kék. A
kísérlet sikerült.
A bal hüvelykujj mellett fekvő csepp sárga vérlugsót (A), a középső vaskloridot (B) és a jobb hüvelykujj mellett lévő rodanammoniumot (C) tartalmazott. A sugári a bal hüvelykujjból lép ki; mikor az A
cseppbe lép, befelé irányuló, s mikor kilép belőle,
kifelé irányuló öblösödést okoz. További útját a B
csepp felé egyenes sárga vonással jelzi; mihelyt eléri
a B cseppet, erősen kékre színeződik. A kék vonal
C-ben, a harmadik cseppben, vész el. Mikor ebből kilép, újból öblösödést okoz kifelé a jobb hüvelykujj
irányában, mig végül több vörös vonalra oszlik és. eléri
a jobb hüvelykujjat. Ennélfogva a merev sugarak folyadékon (legalább is, amennyiben kis mennyiségekről van szó) át tudnak hatolni. A balfelé haladó áram
nincs jelezve, azonban Ochorowicz szerint állítólag elárulta magát egy öblösödéssel, mely a cseppnek .a
jobb hüvelykujjtól elforduló oldalán kifelé mutatkozott. Eszerint a fonál a folyadék részecskéit magával viszi. Ezenfelül ezek a merev,sugarak folyadékokra
mehanikai hatást gyakorolnak. Nem lehet őket visszaverni, megtörni vagy paralizálni, ami újból amellett
szól, hogy a sugár szó tulajdonképen nem a helyes
megjelölése ennek az effloreszcenciának.
A folyadékkisérletet a kísérletező később ugy módosította, hogy tiszta üveglapon két különböző szinü
folyadékkal 2—8 párhuzamos vonalat húzott, melyeket a merev sugarak a hüvelykujjak odahelyezésekor
az üveg mindkét oldalán kereszteztek. Ez a ¡kísérlet
megerősíti a cseppkisérletet és világosan mutatja a
két ellentétes áram irányát és intenzitását, ezenkívül
a főfonalak mellett kóbor merev sugarakat mutat.

Ámbár sima fémből való és megfelelő sulyu tárgyak mozgásba hozhatók, egy csepp higanyt lehetetlen befolyásolni. Ugy látszik, hogy ebben az esetben
a fonal a sima felületen nem talál dámadási pontot
és lecsúszik. A merev sugarak, ha gázokon hatolnak
át, semmiképen sem vesztik el mehanikai tulajdonságaikat, ellenben erős fény a fonalak ( intenzitását csökkenti.
Száraz üveglapokon végzett kisérlclek alkalmával
meg lehetett állapítani, hogy! a merev sugarak nedvesek
voltak. Ochorowicz véleménye szerint ez a nedvesség
a környező levegőből származik, nem pedig a médium
kezeiből. Talán innen magyarázható e sugarak enyves
tapadása szilárd testekhez és a láthatóságuk tekintetében tapasztalható változékonyság.
Továbbá dr. Ochorowicz azon az állásponton áll,
hogy a merev sugarak, mihelyt eléggé erős akadályba
ütköznek, hőt fejlesztenek. Ennek igazolására termoszkópot használt, vagyis csövet, mely golyóban végződik, mely vörösre festett kénéterrel van töltve. Ennek
a készüléknek meleg kézzel való legcsekélyebb érintése
az oszlop emelkedését idézi elő. A meleg kéz hatása
ezen eszközre csak körülbelül két cm.-nyi közelségben
kezdődik. Mihelyt azonban a médium kezeivel három
cm.-nyire közeledett s érezte a bizsergést, iá termoszkópban levő folyadékoszlop több mm.-rel emelkedett
— és pedig minden ismétlésnél egészen szabályszerűen.
Hogy megállapítsa, vájjon a fluidikus fonalak tudnak-e galvánáramot vezetni, Ochorowicz egy asztal szélére két kis elektródot erősített, melyeknek felületei
négy mm. távolságban voltak egymástól. Az áramkörbe egy galvanométer és ellenállásul két, vizzel teli
pohár volt bekapcsolva. Az ezüstlemezek mozdulatlanul meredtek a levegőbe az asztal szélén ¿s még az
asztal megrázására sem indult meg a galvanométer,
A médium körülbelül 15 mm.-nyire közeledett ujjai
hegyeivel az elektródokhoz, Mihelyt a fonalak létrejöttek és a lemezeken súrlódást okoztak, különös han-

got lehetett hallani, ha az ember a fülét odatartotta.
Amint a médiumos áram erősödött, a mutató a 3°-ra
majd a 4°-re ugrott. A bekapcsolt ellenállás csökkenése
után a mutató, ha a kezek 12 mm.-nyire közeledtek,
5°-öt, ha 15 mm.-nyire közeledtek, 5°-öt, ha 30 mm.re közeledtek, 18°-ot mutatott. A galvanikus vezetőképesség azonban csak a médiumos áram bizonyos
intenzitási fokánál lép fel. A hanghatás független az
elektromos hatástól.
Ezek az érdekes, de tovább nem folytatott kísérletek utólagos megvizsgálásra szorulnak, mert pusztán
a leírásból nem lehet felismerni hibaforrások esetleges
közrejátszását. Nehézséget okozó tényező mindezeknél a tüneményeknél a médiumos áram inkonstanciája,
mert ezt az áramot még nem tudjuk mérni.
A kutató vizsgálatainak utolsó nagy fejezete a
radiografikus jelenségekre,
vagyis a fényképezőlemezekre gyakorolt hatásokra vonatkozik. Minthogy
számos ernemü hatást nem tudott megmagyarázni, a
jelenségek ezen részét illetőleg a fluidikus, a médiumból vagy ennek másodénjéből kiinduló kezek hipotéziséhez folyamodott, melyek mipden lehető (kicsiny, nagy, lapos stb.) formát ölthetnek és aj negatívokon lenyomatokat tudnak előidézni még akkor is,
ha azok elzárt kazettákban vannak.
Stanislawa különböző becsomagolt lemezeken élénk
elképzelés utján különböző alakban és nagyságban elő
tudta idézni a hold képét. Ochorowicz azonban bizonyos — zárt fényképező kazettákban keletkezett —
kézienyomatokat is az ideoplasztiához sorol.
Az ezekről közzétett fényképfelvételek nem keltik valódi kezek, hanem képzeletbeli kézfojrmák benyomását, melyek gyakran laposan hatnak s rajzban
és külső alakban egész sor olyan hibát mutatnak, melyek élő kézen nem fordulnak elő.
Ochorowicz azzal végzi, hogy megfigyelései folyamán meggyőződéssé érlelődött benne, hogy bizonyos
médiumoknál megvan a fotografikus ideoplasztika vagy

inkább a gondolatfotog rafia, mely éppúgy, mint a
materializációs jelenségek, fontos szem az exteriőrizációk láncában, melyet azonban ezenkívül, mint az organikus radioaktivitásnak uj formáját más radioaktiv
jelenségek mellé állíthatunk. Ezen a ki nem kutatott
területen pszihológiai problémák egyesülnek kémiai és
fizikai problémákkal és ezen tudományágak együttműködésétől a médiumos telekinézis megismerése tekintetében jelentős haladást várhatunk.

KISEBB TÁRGYAK MOZGÁSA
ÉS FELEMELKEDÉSE
ÉRINTÉS NÉLKÜL

A szerző megfigyelései
Bevezetés

Egy lengyel leány, Stanislawa Tomczyk kisaszszony a varsói zavargások idején katonaságtól bekerített tömegbe jutott és ártatlanul fogságba került.
A tíznapos fogházbantartózkodás az akkor alig 20
éves leány idegrendszerében oly heves pszihikai megrázkódtatást okozott, hogy hisztérikus szimptómák, kü*
lönösen motilitás- és szenzibilitásbeli zavarok jelentkeztek, melyekkel sajátságos módon, élettelen tárgyakra gyakorolt önkéntelen távolbahatások
voltak
egybekötve. Mikor példáuj nz orvos receptet irt részére, a tintatartó mozogni kezdett, 1 bútorok eltolódtak és kopogások hallatszottak. A környezete ezekben
a megmagyarázhatatlan eseményekben szellemek mü1

Szemtanuk elbeszélése.

ködését látta. Ezzel fel volt fedezve Stanislawa
Tomczyk médiumos tehetsége'; innen kezdve beavatták őt a 'spiritiszta ülések titkaiba. Feltűnő teljesítményei magukra vonták a néhány év előtt elhalt egykori filozófia-professzorinak, dr. Julian Ochorowicznak figyelmét, akinek 'sikerült a leányt 1909-ben többéves tudományos vizsgálódásra megnyernie, mely részben magában Varsóban, részben a professzor birtokain, részben Párizsban folyt le.
¡
Ä lengyel tudós szives előzékenysége révén szerző
Párizsban tanuja volt néhány — Stanislawa Tomczyk
kisasszonnyal végzett — módszeresen lefolytatott, igen
hatásos és meggyőző teleikinetikus kísérletnek.
Néhány évvel azután, hogy Ochorowicz profeszszor befejezte tanulmányait, szerző felhasználta egy
varsói tartózkodását (1913 december), hogy Tomczyk
kisasszony teljesitményeit három ülésben saját vizsgálata révén közelebbről megismerje. 1914 januárjában
szerző meghivására a médium Münchenbe utazott s
ott 1914 január-február-márciusában tizenegy további
ülést tartott.
Tomczyk kisasszonynál a jelenségek, legalább
is szerző tapasztalatai szerint, kizárólag a mesterségesen előidézett aktiv szotmnambulizmus alatt következnek be. A ntásoVMk Miapot-bm
a kísérleti személy
uj pszihikai exisztenciát mutat: tudniillik a saját személyét egy 10 vagy 12 éves gyermek szejlemi színvonalán. Ezt az önmagának szuggerált szerepet színészi hatásossággal töltötte be, gyermekes gondolkodásmód, irás és olvasás, gyermekjátékok és nyalánkságok kedvelése, könnyű érzejmi ingerlékenység és fékezhetetlenség (pajkosság, siró-jelenetek stb.) tekintetében éppúgy, mint
abban, hogy szerepét felcifrázta mindénféle — a gyermekkorból való — tipikus emlékképekke;!. És mégis ez az egész drámai ábrázolás az affektáltságnak és a hisztérikus túlzásnak
benyomását kelti, me;ly túlzás a felnőtt érett ember
jellemképének pszihikai alapjából nő ki. Ezt az álom-

szerű, olykor 5—6 óráig szakadatlanul tartó állapotot számos szeszéjlyes ötlet, hisztérikus cifraság és a
rno.tilitás és szenzibilitás zavarai kisérik (könnyű klonikus és tonikus görcsök egészen az opisthotonusig,
hiperszenzibilitás határozott fény iszonnyal, bizonyos
bőrterületeik analgéziája, tachykardia stb.).
Stanislaiwának szeszélyes, még normális éber állapotában
is kevéssé szuggesztibilis, kissé önfejű jelleme a kísérletezőtől óvatos és tapintatos eljárást követel. Ez
áll különösen a hisztérikus, aktiv szomnambulizmus
öntudati fokára. Ha a médiumot telekinetikus folyamatok bemutatására akarjuk birni, akkor ez mindenekelőtt megértő belehelyezkedést feltételez a gyermekes
én játékos jellemébe, hasonlóan ahhoz, miko'r az orvos alkalmazkodik a pszihopatiás egyén rögeszméihez. A gyermeki játékok és tréfálkozások közben, melyek a leányt jó hangulatban tartják, a kiís ér let vezető
hirtelen azt az indítványt teszi, hogy most már próbáljon nieg az asztalon egy játékot, mely abban állna,
hogy kis tárgyakat testi érintés nélkül mozgásba hozna.
Erre a felhívásra Stanislawa asztalhoz ül. Most lényé^
ben különös változás következik be. Ámbár a gyermekes beszéd- és gondolkodásmód még most is megmarad, azonban az eddigi kissé bárgyú, összefüggéstelep és pajkos viselkedés helyet adott a komolyabb
hangulatnak és a gyermeki gondolkodásmóddal össze
nem egyeztethető érett megértésnek a¡ pontos kísérleti feltételek szükségessége és a¡ tárgy fontossága
irápt. Sajátságos keveréke a felnőtt ós a gyermeki
pszihépnek!
A médium aibba,n a hitben él, hogy: nem ő maga,
hanem második énje, alteregója, — tehát az (ő pillanatnyi énjétől különálló láthatatlan lény — idézi
elő a jelenségeket, igaz, hogy többnyire (amenynyiben nem spoptán fellépő jelenségekről van szó)
az ő kívánságára és kérésére. Eszerint a médium
számára három személyiségtipus adódik: 1. a normális, éberállapotbeli Stanislawa, 2. Stanislawa vagy

rövidítve Stasia, mint 10 éves gyermek, a hiszterohipnotikus szomnanibulizmusban, 3. a második Stani¡sla¡wának másodénje, doubleja, az úgynevezett kis
Stasia.
;
A jelenségek előidézése tehát kissé körülményes
pszihológiaii folyamatot tételez fel, melyet ugyan ugy
kell felfognunk, mint (szuggesztív nevelési produktumot (idegen befolyás álta), de saját képzeteinkkel),
azonban kísérleteknél nem mellőzhető és ennek következtében szerző által rendezett mind a 14 ülésen
(Varsóban is, Münchenben is) figyelembe kellett venni.

Kísérletek Varsóban
Ülés 1913 december 2 9 - é n

Hely: egy osztrák konzuli hivatalnok lakása. Eredménytelenség.
,
Ülés 1913 december 31-én

Hely: B. jószágigazgató lakása Varsóban. Stanislawa Tolmczyk vendégként időzik nála.
Jelen vannak: Sch. ur, osztrák konzuli hivatalnok, B. ur és nővére B. kisasszony, Liebiedjinski (mérnök (Varsó), Feilding ur (London), aki médiumos
jelenségek tanulmányozása végett utazott Varsóba és
a szerző.
;
Világítás: A világítás, — zöld ernyővel takart
villanylámpa, — több iv papirossal le van fompitva
és Stanislawa vállai fölött hátulról vetődik az asztalra.
Előzetes ellenőrzés: T. kisasszonyt B. ur egy másik szobában hipnotizálja; az aktiv szomnambulizmus
állapotában mint Stanislawa II. belép az ülés színhelyére, az asztal keskenyebb oldalán az angol tudós
és szerző közt elfoglalja a helyét, mig a többi je-

3. Papirosdoboz
felemelése
érintés
nélkül
Ochorowicz

tanár

felvételei

1. Stanislawa
Tomczyk testi érintés
nélkül felemeli az ollót

2- Gyufaskatulya
érintés

felemelése
nélkül

testi

FÉNYKÉPFÖLVÉTELEK

4. Hegyével a
papiroshoz
érő irón
felemelése
STANISLAWA

TOMCZYKRÓL

lenlévők a szoba más részébon tartózkodnak. Ä kísérlet megkezdése előtt maga a médium követeli testéinek legpontosabb ellenőrzését. Kötött kabáttal borított felső testén sehol sincs fonal vagy hajszál eldugva; végigtapogatják ruhájának egész felületét és
az ugyancsak ellenőrzött kabátujjak felgyürése után
meztelen karjait is könyökén felül. Igen gondosan
megvizsgálják kezeinek felületét, miközben ollóval minden egyes körme alá benyúlnak, hogy esetleg összegyűrve odarejtett fonalszálakat megtaláljanak. Eredmény negativ. Éppígy ellenőrzik és letörülik előbb
a nyersfából való, sötétre pácolt asztallapot.
Az ellenőrzés befejezése után a kezeket nem szabad többé eltávolitani az asztallap látható részéről.
Felső testének és fejének érintése többé nincs '¡megengedve. Ujjainak és kezeinek minden mozdulatát egész
az ülés végéig élesen figyeljük. Arra is különös .figyelmet fordítunk, vájjon az ülés alatt érinti-e egyik
keze a másikat.
A kisêrletèk kezdete: 8 óra 20 perc. Stanislawa
körülbelül 12 cm. távolságban tartja egymástól kezeit
ugy, hogy csuklóit feltámasztja és kinyújtott ujjai
szemben állnak egymással (készenlétállás) és várja,
hogy bekövetkezzék a bizsergés érzése, mint hírnöke
a várt pszihofizikai emanációnak. Kívánságára szerző
az asztal ellenkező oldalán odakészített tárgyak közül
felvesz egy letompított sarkú kis üres aluminiumdobozt
(hossza 4, szélessége 3i5, ¡magassága 1 cm.) és leteszi az asztallapra a médium elé.
I. 8 óra¡ 25 perckor a kísérleti személy elkezd
párhuzamosan álló kezeivel kis mezmerikus húzásokat tenni a doboz fölött körülbelül 2 ;cm. tjávolságban, anélkül azonban, hogy: ez^t érintené, állítólag azért,
hogy az összeköttetést létrehozza. Erre kezei a doboz
mindkét keskeny oldalán visszamennek fent leirt
helyzetükbe, mikor is az ujjhegyek ismét szemben
állnak egymással, körülbelül ó—8 cm. távolságban,
olyanformán, mintha az ujjhegyekben keletkező ki-

sugárzásokat át akarná vinni a kis tárgyra. Az embernek az a benyomása, hogy a bizsergés szubjektív
érzésében jelentkező láthatatlan összeköttetés immár
létrejött. A doboz felületétől körülbelül két cm. távolságban lévő ujjak elkezdenek az asztallappal párhuzamosan egyenletesen ide-oda mozogni. Hiábavaló próbálkozások után a doboz hirtelen elkezd megfordulni
saját tengelye körül, baljelével befelé, jobbfelével
kifelé. Ezután a doboz megpróbál a keskeny hosszlapján felemelkedni, félúton egy pillanatig megáll s
aztán ismét visszaesik eredeti helyzetébe.
Stanislawa! a nyilvánvalóan nagyfokú akaratbeli
megerőltetéstől kimerülve egy pillanatig pihen, azonban kezeinek tartásában és ellenőrzésében semmiféle
változás sem következik be.
Annak bebizonyítására, hogy kezei között semmiféle fonál- vagy hajszálösszeköttetés nincs, karjait most
a levegőbe emeljük ugy, hogy kezei több, mint méternyi távolságban vannak {egymástól, mire ismét felveszi előbbi állását, csuklóit feltámasztva (ujjak távolsága 6—8 cm.).
II. 8 óra 30 perckor szerző egy körülbelül 5
cm. átmérőjű celluloidgolyót tesz a médium elé az
asztalra. Ismét rövid, könnyed, mezmerikus húzások
és az egymással 8 centirnéternyire szembenálló és a
golyóra irányított ujjhegyek készenlétbeállitása. Ez a
kísérlet könnyebben és gyorsabban pereg le. A golyó
elkezd a médiumtól lassacskán elgurulni, mintha valami
láthatatlan, a médium kezeit összekötő fonál tolná.
Most egymás mellé teszi kezeit ugy, hogy ezek
előre irányuló hegyesszögű háromszöget alkotnak, melynek metszővonalában fekszik a golyó, de ugy, hogy
az ujjak nem érintkeznek. A golyó
körülbelül 3
centiméternyire fekszik az ujjak előtt és most, mintha
az ujjak láthatatlan prolongációi taszítanák, elkezd
az asztalon a médiumtól lassan elgurulni. Ennél a
kísérletnél azt az ellenvetést lehetne tenni, hogy a
médium ráfujt a golyóra s ugy mozgatta el, ámbár

mi figyeltünk ajkának mozgására. Azonban ezt az
ellenvetést a mellékelt ábrán vázolt kisérletünk megdönti.
8 óra 37 perckor a kézállás kívülről befelé fordult ugy, hogy az ujjhegyek hegyesszögben a médium
testére voltak irányítva. A golyó mintegy az ujjak
merev kisugárzásától hajtva már az ujjhegyek előtt
néhány centiméternyi távolságban mozgásba jött és a
mellékelt ábrán vázolt félköralaku pályát irta le.

A Tílédium
III. 8 óra 45 perckor feláll a médium és kezeit
kétoldalról egy az asztal fölé függesztett csengő felé
közelíti ugy, hogy ujjai 5»—5 cm. távolságban maradnak a fémburától. A csengő csenget és ide-oda leng,
mintha valami kéz ¡mozgatná, a kezek egyidejű mozgásától kisérve. Ezen állásból alsó karjait ismét meszszire széthuzzuk annak bizonyitására, hogy a keze
között nincs összekötő fonal.
IV. 8 óra 55 perc. Egy kilenc cm. magas és
hat cm. átmérőjű vizespoharat beleállitott kávéskanállal a médium elé tesznek. Mezmerikus húzások,
mint ,az első kísérletnél. Azután készenlétbe állítja
kétoldalt kezeit, mipt fentebb leirtam. Miközben a
pohár nyugodtan áll, a kanál egyik oldalról a másikra vetődik ß az üvegfalat ütögetve rezeg. Végül

Stanislawa mindkét oldalról 2 centiméternyire
kö- ¡
zeledik ujjai hegyével, egyúttal kezeit is mozgatja és
feldönti a poharat és pedig testétől elfelé.
8 óra 57 perc. Stanislawa megszomjazik. Egy
pohár vizet adnak neki; iszik, anélkül, hogy kezei
a poharat érintenék1 vagy az asztallapról elmozdulnának.
V. 9 óra. Az a kísérlet, hogy Stanislawa egy elébe
fektetett 17 cm. hosszú ollót mozgásba hozzon, nem
sikerül, mire kisebb 11 cmí. hosszú ollót választunk,
mely a kezek közeledtére fekvő helyzetben néhány
centiméternyire elfordul.
;
9 óra 15 perc. A kísérleti személy kifáradása
miatt az ülés bezárása. Érverés 128. A kezek nedvesek és hidegek. Stanislawát ágyba fektetik. Részleges
kontrakturák'. Szemgolyói felfelé fordulnak. Tüszurásokkal szemben analgézia. Szuggesztív és mezmerikus
kezelés B. által a hisztérohipnotikus állapotot mély,
normális alvássá változtatja.
Az előadás világossága érdekében az eddigi leírásban nem voltam tekintettel a médium szubjektív
hyilatkozataira a kísérletek folyamán. A fentemiitett,
egy 12 éves gyermekének megfelelő gondolkodási és
kifejezésmód uralkodott társalgásában. Az jelébe tett tárgyakkal ugy bánt, mint élő lényekkel, biztatta őket és
kérte, hogy mozogjanak és minden sikerült kísérleten
gyermekesen örült.
Hadd emeljem ki Végül még, hogy miután megvan
az összeköttetés egyrészt a két kéz ujjai, másrészt
a kezek és a megmozdítandó tárgy között, az inditóokul feltételezett erővonalakat nem szabad a kísérletezőnek elvágnia azzal, hogy esetleg közbenyul. A kísérletek sikere feltétlenül ezen szabály megtartásától
függ,
Ülés 1914 január 4 - é n

Hely:
Varsóban.

Sch. osztrák konzuli

hivatalnok

lakása

Jelen vannak: Sch. ur, B. ur és nővére, L. ur
és felesége, J. kisasszony, Liebiedjinski ur, Feilding
ur és a szerző.
Világítás erősen tompitott, a médium háta mögött.
Kísérleti rendszabályok és előzetes ellenőrzés, mint
az 1913. december 31-iki ülésen.
A médium hipnotizálása B. ur által.
VI. 10 óra 50 perc. Az 1913. december 31-iki
dobozkisérlet megismétlése. Ma a szerző a mutatóés hüvelykujj között felismer egy önmagától gyöngén
világitó fonálszerű
összeköttetést.
Nyilvánvalóan
ennek az anyagi segédeszköznek mehanikai felhasználása által jöttek létre a doboz mozgásai és felborulása.
Finom fonalaknak vagy hajszálnak csaló használata
mind a kísérleti rendszabályok (kontrol) révén, mind
pedig bizonyos olyanfajta kísérletek miatt van kizárva, melyek még igy sem volnának megmagyarázhatók.
Az a kísérlet, hogy három, üvegbura alá tett
golyó közül egyet megmozgasson, nem sikerült, éppígy nem tudott eleget tenni annak a december 31-én
sikerrel megoldott feladatnak, hogy mehanikailag hatást gyakoroljon egyetlenegy magányosan álló celluloidgolyóra.
VII. 11 óra 55 perc. Stanislawa elé kis aluminium
teáskanajat tesznek; ezt a szokott módon (mezmerikus
húzások, biztatás stb.) érintés nélkül, az utolsó ülésen
leirt valamennyi kísérleti feltétel megtartásával mozgásba hozza és szabadon a levegőbe emeli, miközben
mindkét kezének ujjai több centiméternyi távolságban
vannak a tárgytól. A kanál egy pillanatig kitartott
lebegő helyzetébein az egymással szembenálló ujjhegyek között, aztáln leesett az asztalra.
12 óra. Kísérletek égy felfüggesztett ingával és
a csikós celluloidgolyóval nem sikerültek.
12 ó,ra 15 perc. Egy cigarettát, melyet Felding
Stanislawa elé tett, végül is balról jobb felé gurulás-

nak indított, miközben ujjhegyei állandóan két centiméternyi távolságban voltak a cigarettától.
Az ülés bezájrása a médium kifáradása miatt.
Az utólagos kontrol eredménye negativ.
Ülések

M U n c h e n b e n

(1915 február —március)

1914 januárjában Stanislawa Tomczyk a Varsóban megkezdett kísérletek folytatása céljából Münchenbe, érkezett, hogy onnan 1914 márciusában Londonba utazzék. Minthogy nem tudott németül, Kaiser ur, égy lengyel festő, előzékenyen rendelkezésünkre
állt a kísérleteknél, mint tolmács.
Szerző a médiumot külön szobában, tehát nem
a többi résztvevők jelenlétében, szabályszerűen hipnotikus állapotba hozta, (mezmerikus húzások s kézrátétel a homlokra). Néhány perc alatt bekövetkezett
a mély szomnambulizmus, mely többnyire passzív maradt. Csak mikor ennek az öntudatállapotrtak énje
(Stanislawa II.), a tizenkétéves gyermek, siránkozó
szavakkal vagy sírással jelentkezett, csak akkor változott a passzivitás aktivitássá és csak akkor lehetett a
képzelt gyermeket átvezetni a másik szobába a résztvevők közé, mikor is mindenekelőtt kellő viszonyba
kellett hozni az egyes személyeket a félénk Stasiia
II.-vei. Bizalmát megnyerni nem volt mindig könnyű.
Az ülés komolyabb és érdekesebb részéhez rendszerint
mindenféle gyermekes játék és tréfa volt a bevezetés,
ami szigorúan fegyelmezett tudós számára mindenesetre szokatlan feladat. ,A kísérletek folyamán, —
melyek alatt Stanislawa mindig méltó módon és az
ügyhöz illendően viselkedett, — ismételten vizet vagy
már égő cigarettát adatott magának valamelyik jelenlévővel. Ilyesmihez sohasem használta az asztalon
nyugvó kezeit; ellenkezőleg, a poharat és a cigarettát ajkaihoz kellett tartani.

A szobák a varsói minta szerint félhomályban
voltak, ugy:, hogy á fényforrás a médium háta mögött volt. Mindazonáltal a vörös világítás teljesen
elegendő volt a ténybeli és szükséges megállapítások
céljaira.
Ülés 1914 január 14-én

Hely: Szerző lakása.
Jelen vannak: J. Peter ezredes, v. Kaiser ur,
dr. Dürig, orvos, P. kisasszony (Tomczyk k. a. barátnője, szerzőnek »Materialisationsphänomene« cimü
munkájában emiitett lengyel médium) és a szerző.
Előzetes kőntrol: az egész felső test megvizsgálása. A kísérletek alatt ruhaujjai könyökig fel vannak
gyűrve. A kar bőrfelületeit, továbbá kezeit és ujjait
nagyitóval megvizsgáljuk, minden körmét ollóval kikutatjuk. Az asztallap: gondos megtisztítása.
Ülés tartam^ 10 óra 32 perctől 12-ig.
Stanislawa a szerző és v. Kaiser ur között ül,
aki később helyet cserél dr. Düriggel.
VIII. A kisérlet a celluloidgolyóval éppúgy folyik
le, miint a <varsói ülésen. Mezmerikus húzások0, az
ujjak közeledése 2—3 centiméterre. A golyó először
elgurul a médiumtól, azutáln mintha láthatatlan, merev ujjmeghosszabbitások taszítanák, ismét Stanislawa
felé veszi útját.
IX. Kisérlet könnyű aluminiumdobozzal. Ez érintés nélkül megfordult, eltaszitódott, felállt és ledőlt.
A doboz súlya 10 gr., hossza négy, szélessége három,
magassága másfél cm.
X. Kisérlet (250 grammig használható) levélmérleggel.
a) A kezek (nem a mérlegtányér magasságában
vannak, hanem 3—4 centiméterrel magasabban annak
színvonalánál; távolságuk a tányér felületétől 5—6
cm. A mérleg észrevehetően mozog és 40—50 gr.
nyomást mutat. A kezek helyzetéből következőleg ezt

az eredményt egy —! a kezeket összekötő fonál segítségével nem lehetett volna elérni.
b) A médium kezeit, lefelé fordított ujjakkal, körülbelül négy centiméternyi távolságban függőlegesen
a tányér fölé 'tartja. A mérleg az ujjaki taszító mozgásának megfelelően lefelé nyomódik, mintha valami láthatatlan nyomásnak engedne; a mutató ki-kileng, egészen 50-ig.
XI. Kísérlet kis kétkarú mérleggel. Öt celluloidgolyót teszünk a bal mérlegcsészébe, melyeknek súlya
ezt lenyomja, ugy, hogy körülbelül öt cm. szint-különbség keletkezik. Az ujjhegyek mindkét oldalról közelednek a csészékhez több centiméternyire és igy sikerül
az üres csészét lehúzni, ugy, hogy végre egyensúlyba
kerül a megterhelt bal csészével. Ugyanezen a módon
•— a .kezeknek egyidejű mozgatásával — tetszésszerinti
ingadozásokat idéz elő. Ennek a kísérletnek nincs bizonyító ereje, mert megállhat vele szemben az úgynevezett multiplikációs-eljárás ellenvetése.
XII. Kísérlet 12 cm. hosszú bádog
teáskanállat,
melyet vizespohárba téve a médium elé állitañak az
asztalra. Mezmerikus húzások', közeledés az ujjak hegyével két centiméternyire a kanálnak a pohárból kiálló nyeléhez. A médium hirtelen emeli kezeit, mire
a pohárból a kanál egy rándulással mintegy 25 centiméternyire a levegőbe emelkedik, egy pillanatig szabadon lebegő helyzetében marad, aztán visszahull az
asztalra.
Az ülés bezárása.
Valamennyi itt leirt kísérletnél a megfigyelők pontosan ügyeltek arra, hölgy a két kéz ujjai sem egymáshoz, sem a médium fejéhez vagy felső testéhez hozzá
ne érjenek.
Ezenfelül Stanislawa az egyes kísérletek kezdete
előtt több izben körülbelül egy méternyire széttárta
alsó karjait s csak azután helyezte az asztalra az
úgynevezett készenlét-állásba.
Csaló
mesterkedések tehát a szigorú kontrol

s a kísérleti rendszabályok következtében lehetetlenek
voltak.
V
A kísérleti személy az utolsó kísérlet sikere után
ájultan hanyatlott le székéről, át kellett vinni a másik
szobába és egy chaise longue-on lefektetni.
Lélegzése kihagyó, érverés 116, opisthotonus. Stanislawa lassanként magához tér; az aktiv szomnambulizmus a dramatizált gyermektipussal tovább is fennáll. Most mezmerikus húzásokkal mindenekelőtt előidézzük a nyugodt alváshoz hasonló passzív szomnambulizmust.
Miután egy darabig pihent, szerző felébresztette
s igy előidézte a normális ébrenlét állapotát. Stanislawa I., ez a szeretetreméltó, szerény és jómodoru
fiatal leány egyáltalán nem emlékszik arra, ami kevéssel előbb pszihéjében lejátszódott. Az órák hoszszán át tökéletesen betöltött gyermekszerep és az ébren
lévő személyiség szellemi állapota között sokkal nagyobb az ellentét, hogysem ne hagyna mély benyomást
a megfigyelőkben.
Ülés 1914 január 21-én

Hely és kísérleti feltételek, mint a legutóbbi ülésen.
Jelen vannak: dr. Specht tanár, Peter ezredes,
dr. Dürig, v. Kaiser ur, P. kisasszony, szerző».
Előzetes ko\ntrol-)ß a kezeknek, karoknak, ruhának, asztallapnak, mint január 17-én.
Stanislawa Specht tanár és szerző közt ül. A
médium, izzadságtól nedves kezeit összekulcsolva tartja
az asztalon; ugy látszik, koncentrálja magát.
9 óra 20 perc. Az a kísérlet, hogy Stanislawa
az eléje tett nagyobb celluloidgolyót mozgásba hozza,
mem sikerül; éppígy kisebb fehér celluloidgolyókat
sem tud gurulásra birrii.
9 óra 30 perc. Ismételt kísérlet a nagy golyóval.
9 óra 35 perc. Ez kezd néhány centiméternyit
kifelé gurulni, miközben a mutató- és hüvelykujjak

mindkétfelől merev helyzetben a golyóra vannak irányítva, anélkül azonban, hogy érintenék.
XIII. 9 óra 40 perc. Az 1914. január 17-iki
kísérlet ismétlése az aluminiumdobozzal, mely felugrik,
forog és másik Oldalára fekszik (érintés nélkül, az
előbbi kísérleteknél vázolt feltételek mellett.)
Cigaretta-kisérlet. Egy, Stanislawa elé tett, cigaretta mezmerikus húzások révén mozgásba jön, jobbkezétől balkezéhez gurul, mig végre ujjai hegyéhez ér.
XIV. Kísérlet alapzaton álló kis kétkarú mérleggel. A bal csészében öt celluloidgolyó van, miáltal
ez mélyebbre sülyed az üres jobb csészéinél. A hét
cm. átmérőjű csészék normális távolsága az asztallaptól hét és fél cm. Stanislawa most jobb és balkezével
egy-egy ujját (felfelé fordított tenyérrel) óvatosan a
két mérlegcsésze alá tolja, ugy, hogy még a mélyebben
álló csészénél is legalább három cm. távolság marad a
csésze fenekje s (az ujjhegy között. Az ujjak mozdulatlanul nyugszanak, a mérleg — mintha közvetlen nyomást
kapott volna -— elkezd lebegni és többször fel-i és lefelé
billen.
Dr. Specht tanár vörös kézilámpával az asztal
alá Világit, de semmi gyanúsat sem talál.
A kétkarú mérleggel a kísérlet olykép folytatódik,
hogy a kezek oldalvást, jobbról és balról közelednek a
csészékhez (érintés nélkül), mig ezek (4—6 cm. szintkülönbséggel) fel és lefelé lebegnek, a megfelelő kézmozgásokkal összhangban (v. ö. a XXI. kísérlet kritikájával).
Most ugyanez .a kísérlet akként módosul, hogy
mindkét kezét jobbról és balról függőlegesen a csészék
fölé tartja, ugy, hogy a kezek távolsága a mérleg felső
részétől körülbelül öt cm., a csésze fenekétől ellenben
mintegy 23 cm. A kezek távolbaható, egyidejű nyomómozgásainak megfelelően ismét több centiméterre rugó
lebegések észlelhetők a mérlegen (a multiplikációs eljárás ebben a helyzetben egészen hatástalan). E kísérlet különböző modifikációi igen tanulságosak.

9 óra 45 perc. Szünet.
XV. 9 óra 55 perc. Kísérletek két fehér celluloidgolyóval, melyeket a médium elé tesznek. Mezmerikus húzások. Közeledés az ujjhegyekkel mindkét oldalról asztalon fekvő kezekkel. Stanislawa most oldalvást balkezét lassan kifelé huzza; a baloldali golyó
most mozgásnak indult ¡és a kéz után megy, mintha valami láthatatlan erő húzná.
Stanislawa most végül ujjai hegyét kétoldalt mintegy Öt cm. távolságra Specht tanár halántékaihoz közelíti, aki azt állítja, hogy mindkét halántékán határozott érintés-érzeteket érez.
10 óra 5 perc. Az ülés vége.
Utólagos kontrol eredménye negativ.
Ülés 1914 január 25-én

Hely és kísérteti

feltételek,

mint az eddigi ülése-

ken.
Jelen vannak: dr. Raolil Francé, a biológiai intézet
igazgatója, dr. Dürig, J. Peter ezredes, v. Kaiser
ur, P. kisasszony, szerző.
Előzetes ko\ntrol — melyet most ; dr. Francé
végez — éppúgy, mint az eddigi üléseken.
A tompított vörösfény-világitás ma élénkebb, mint
a korábbi üléseken. 1
XVI. Alumíyúumdobozkisérlet.
Éppúgy sikerül,
mint 1914. január 17-én.
XVII. Kísérlet a kétkarú mérleggel (az egy,ik
csésze megterhelése nélkül). A két kezet, mint január
21-én, mindenekelőtt a csészék alá tolja. Ebben a helyzetben (a balkéz, a bal, a jobbkéz a jobb csésze
alatt) megkezdődnek a lebegések. A mérleg a csészéknek öt centiméternyi szintkülönbségéig kitér. Végre a
médium visszahúzza kezeit és oldalt fel- ,és lefelé mozgatja őket (az előbbi ülésnél leirt módon), minek
következtében a kilengések erősbödnek (a multiplikációs
eljárás hibaforrása).

XVIII. Kisérlet üvegkár mg alatti celluloidgoly ókkal. Az asztalra állított lapos üvegharang alá 11 fehér celluloidgolyót teszünk.
Amint a kezek kétoldalt közelednek két golyó,
melyek a középen fekszenek, elkezd oszcillálni és forgó
mozgást végezni.
Most a médiummal szemben lévő helyet dr. Francé
foglalja el.
XIX. Kcyiálkisérlet.
A médium a kezei között
fekvő, öblével lefelé fordított kanalat oly módon forgatja, hogy öble felfelé kerül (érintés nélkül). Ezután a kanál feje több centiméternyire felemelkedik
az asztalról, mialatt a kanál nyele az asztalt érinti.
Néha-néha felcsillan a két kéz között egy materiális
fonálszerű összeköttetés (mely az előbb leirt módon
válik láthatóvá), azonban ismét eltűnik.
XX. Kisérleték Air az készülékévelA
A médium
öt cm. magasságban tartja kezeit, a kezek számára
rendelt falap felett. Az emelőkarnak a súlyra akasztott
külső vége lefelé megy, a mutató 130 gr. nyomást
jelez. A deszkának az az állása a tartó mögött, melyben egyáltalában a nyomás hatásossá válik, a kézkorong közepétől 30 cm. távolságra van, tehát a jelen
esetben a médium kezeitől legalább 32 centmiéternyire. Más szavakkal a nyomás felülről legalább 30
centiméternyire ható láthatatlan közvetítés révén következett be.
A kísérletet megismételjük. Most a skála 250 gr.
nyomást, vagyis a lehetséges teljesítmény maximumát mutatja. Valószínűleg a kifejtett nyomás még 250
gramnál is erősebb volt.
1
Alruz készüléke mérleg, melynek egykarú emelője egy 78 cm. hosszú
és 17 cm. széles deszka; egy válaszfal két egyenlőtlen félre választja; a hoszszabbik (40 cm. hosszuj rész egy ellensúllyal labilis egyensúlyban van tartva és
számlappal van összekötve ugy, hogy a karnak ezen hosszabb részére gyakorolt
mindennemű nyomást, 250 gr.-ig, jelez a mutató. A rövidebb kar szilárdan
fekszik, nem lehet lejehb nyomni, csak felfelé húzni és egy mozgatható korong
van rajta azon célból, hogy erre lehessen tenni a kezeket. Ez a készülék Hare
és A. Crokes hasonló konstrukciói után- készült és pszihofiziológiai jelenségek
mérésére szolgál, A készülék leirása megtalálható a Bulletin de l'Institut
psychologique 1910. évf. 92. lapján és az Annales des sciences psychologiques
1910.
évf. 107. lapján.

XXL A golyókísérlet megismétlése ugy, amint
1913 december 31-iki varsói ülés kapcsán le van
irva.
XXII. Kisebb súly ők felemelése. Egy, a kétkarú
mérleghez tartozó kis sulyokkal teli szekrényke a médium elé tétetijk. Kezeinek közelítésével sikerült két,
összesen 15 gramnyi súlyt egymásután kiemelni és
az asztalra tenni.
XXIII. Ezekután egy »Állj fel, Jancsi!« nevü gyermekjátékot tesznek elé. Ebben ugy van elhelyezve belül
egy suly, hogy valahányszor az emberke fejét lenyomjuk, az magától mindig újra feláll.
Amint a médium nyugodtan tartott kezeivel a
játékhoz közeledik, az lefekszik, vagyis egyidőre lenyomódik.
A pohárba tett kánállal való kísérletnél csak a
kanál mozgatása sikerül, kiemelése nem.
A médium ki}merül. Az ülés vége.
Utókdntrol dr. Francé által negativ.
Ülés 1914 január 28 án

Hely, világítás és egyéb kísérleti feltételek, mint
az utolsó ülésen.
Jelen vannak: dr. Aub, idegorvos, dr. Dürig, Feilding ur, P. kisasszony, szerző.
Előzetes ko\ntrol,
mint
máskor, ma azonban
dr. Aub végzi. Stanislawa Feilding és a szerző közt
ül, dr. Aub szemben.
XXIV. A golyókisérlet a már leirt feltételek mellett végrehajtva csak részben sikerül, amennyiben a
nagy celluloidgolyó éppen, hogy 1—2 centimétert mozog balról jobbra. A kísérlet később folytatódik, a
golyó jobbról balra és vissza szalad egyik kéztől a
másikig és a médiumtól elfelé.
XXV. Kísérletek a kétkarú mérleggel. Mindkét
mutatóujját rövid ideig 10 cm. magasságban a két

csésze fölé tartja. Eredmény: a mérleg ingadozása
két centiméternyi különbségig. Az előbbi ülés kapcsán
leirt oldalról való befolyásolásnak ma csak könnyed
oszcilláló kilengések a következményei.
Határozott fáradtságszimptómák megnehezítik a
sikert.
E kísérlet megismétlésekor szerző a nagy celluloidgolyót a jobb mérlegcsészébe teszi, mely több centiméternyire sülyed. Mindkét kéz ujjhegyeinek fölülről az üres csészéhez néhány centiméternyire való közelitése könnyed ingadozásokat idéz elő. Most mindkét
kezét a golyóval megterhelt csésze alá tartja, azután
ujjaival oldalt közeledik ehhez a csészéhez, mely most
három centiméteres ingadozásokat végez. Az ennél a
kísérletnél követett eljárás világosan mutatja, hogy az
ujjak egyesítése által először is egy fonálszerű összeköttetés jött létre, melynek segítségével sikerült a mérleget felhúzni.
XXVI. Kísérlet az alumifiiumdobozzal,
mely jobb*
szegletén felemelkedik és megfordul ugy, hogy végül
is az alsó lapja felül kerül.
XXVII. Az »Allj fel, Jancsi!« körülbelül négy
másodpercig fekvő helyzetben marad.
XXVIII. Kísérletek két fehér celluloidgolyóval, melyek a médiumnak az asztalon fekvő kezei közé helyeztetnek; az ujjhegyek távolsága egymástól 10 cm.
Mezmerikus húzások. Visszahelyezkedés a leirt készenlétállásba. Most, miközben a jobbkéz és a jobboldali golyó teljes nyugalomban marad, a baloldali
golyó megmozdul és a balkéz felé gurul, mintha az
húzná. E kísérletnél Staniplawa felső 'testét oldalt
fordította ugy, hogy a folyamat immár nem árnyékban, hanem teljes világításban ment végbe. A kísérletek közben kezeit több izben is több', mint egy méternyire széttárta.
Az Alruz-készülékkel
a kísérlet nem sikerül.
Utókontrol dr. Aub által negativ.
Egy óra leteltével vége az ülésnek.

Kísérleti feltételek és világítás} mint a korábbi
üléseken.
Jele\n vannak: dr. G. tanár (fizikus), dr. Aub, v.
Keller, tanár, P. kisasszony, szerző.
Előzetes kontrol G. tanár által a szokott módon.
A médium körmeit a világosság felé tartják, karjait
és lábait elektroszkoppal megvizsgálják.
G. tanár balra, szerző jobbra ül a médiumtól.
XXIX. Kísérletek a kétkarú mérleggel. Mezmerikus húzások végzése után mindkét kezét a jobb mérlegcsésze fölé tartja. Könnyed ingadozások. Ezután kezeit
a mérleg mindkét oldalán felfelé és lefelé mozgatja.
A tenyerek közelítése. Könnyed, alig észrevehető ingadozások.
XXX. A kísérlet, az aluminiumdobozzal,
az előbb
leirt módon folyik le. A tárgy előbb jobbra, azután
balra fordul; ez többször ismétlődik. A doboz egyik
oldala égy cm. magasságba emelkedik.
XXXI. Kísérlet a [nagyobb celluloidgolyóval. Először nem sikerül, aztán a golyó kifelé tolódik és forgó
mozgást végez.
XXXII. Nyugodtan, összecsucsositott helyzetben
tartott kezekkel lefekteti az »Allj fel, Jancsi!«-t, mely
többször felkel s lefekszik.
XXXIII. Lapos üvegbura alatt öt celluloidgolyót
tesznek elé az asztalra, melyeket G. tanár előbb megvizsgált. A kezek közeledtére (jobbról és balról) a
bezárt golyók közül kettő az asztallapon mozogni kezd,
mig a másik három nyugodtan marad. G. tanár »—
közkívánatra — megjelöl egy golyót, mely most gurulni kezd. Ezután újból megmozdul két, az ellenkező
oldalon fekvő golyó.
XXXIV. Megismétlése az előbbi ülésen két, a
médium elé az lasztalra tett fehér celluloidgolyóval
végzett kísérletnek. A baloldali golyó a balkéz köze-

ledtére gurulni kezd, miközben a jobbkéz nyugodtan
marad. Ä kisérlet Alruz készülékével nem sikerül.
Az ujjak utólagos kontroljánál G. tanár a bal
hüvelykujj körme alatt kis szálkát talál, melyet szerző
mikroszkopikus megvizsgálás céljából eltesz.
Utókontrol negativ.
Az ülés vége.
A következő napon végzett mikroszkopikus vizsgálat kideritette, hogyl a szálka nem egyéb, mint madáreleségül szolgáló mag héjának egy darabkája. Stanislawa február 1-én az ülés előtt kanári madarakat
etetett.
Ülés 1914 február 12-én

Kísérleti feltételek mint az előző üléseken.
Jelen vannak: dr. Specht tanár, dr. br. v. Gebsattel, orvos, dr. Mittenzwey, pszihológus, dr. Aub,
idegorvos, v. Kaiser ur, P. k. a., szerző.
Az előzetes kmtrolt dr. Mittenzwey végzi.
Az ülés tartama 9 óra 40 perctől 11-ig.
Dr. Mittenzwey balra, szerző jobbra ül a médiumtól.
XXXV. Kisérlet a nagy celluloidgolyóval
és a
kétkarú mérleggel először nem sikerül.
Midőn a médijum újból kezd hatni az ismert módon a nagy golyóra, szerző (hogy a ráfujás esetleges ellenvetésének elejét vegye) üveglapot tart szája
elé, mihelyt a golyó oszcillálása észrevehetővé lesz.
A golyó mozgásnak indul és a médium kezei közül
kifelé gurul.
XXXVI. A kisérlet az aluminiumdobozzal az előbb
leirt módon sikerül. Mialatt kezei egészen hat centiméternyire közelednek és láthatólag nyugodtan maradnak, a doboz ¡elkezd fordulni és hátlapjára fekszik.
Az »Allj fel, Jancsi!«-t lefekteti, mely aztán több
izben a médium felé hajlik.
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XXXVII. Az üvegbura alá tett öt golyóval való
kisérlet komplikálása végett ez alkalommal üveglap
volt alátéve, melyre nagyobb alakú üvegburát (20 cm.
átmérő, 3'5 cm. magasság) állítottunk, mint a február 1-én használt volt. Minthogy az alátett üveglapot
tekintettük a kísérlet sikertelenségének okául, ennélfogva eltávolítottuk és az üvegburát közvetlenül az
asztallapra helyeztük. Amint a kezek az üveghez közeledtek, egy vörös golyó észrevehető mozgásokat végzett és gurulásnak indult, miig a többi négy fehér
golyó mozdulatlanul maradt. A kisérletet többször,
eredményesen megismételjük.
Kívánatra a fehér golyók is megmozdulnak és
végül több izben La megfigyelőktől egyenként előre
megjelölt golyók gurulni kezdenek, miközben a többi
nyugodtan marad. Magától értetődik, hogy e kisérlet
alatt Stanislawa egy pillanatra sem érintette az üvegburát és hogy az asztal is teljesen mozdulatlanul
állott.
XXXVIII. Kisérlet a kétkarú mérleggel. A jobb
csészét megterheljük négy celluloidgolyóval, mire ez
körülbelül 3'5 centimétérrel mélyebbre száll, mint a bal.
A nyugodtan tartott kezek kétoldali közeledésére a
megterhelt csésze azonnal felemelkedik és megáll ugyanolyan magasságban, mint a meg nem terhelt bal. Ezután a megterhelt csésze még magasabbra száll.
XXXIX. Az Alruz-féle készülékre gyakorolt hatás
oly módon ellenőriztetik, hogy dr. br. v. Gebsattel a
számlapot és a fnutatót figyeli meg, mig dr. Mittenzwey a földre térdel s arra vigyáz, hogy a médium
kezei ne érintsék az emelőkart.
¡Már a kezek első közeledésére, melyek a deszkától
több mint öt cm. távolságra maradnak, a mutatónak 50
tokos, a másik közeledésre pedig 120 fokos kilengése
jelentkezik (250-es fokbeosztás mellett).
Utókontrol negativ.
Az ülés bezárása.

Kísérleti feltételek, mint fent.
Jelen vannak: Peter ezredes, br. v. Gleichen-Russwurm iró, v. Kaiser ur, P. kisasszony, szerző, feleségével és fiával.
9 óra 35 perctől 10 óráig. Kísérletek a golyóval
és a kétkarú mérleggel nem sikerülnek.
XL. 10 óra 10 perc. Az aluminium doboz fordul
és mozog, egy pillanatra szabadon a levegőbe emelkedik.
XLI. A nagy celluloidgolyó — miközben a kezek
nyugodtak s az ujjak szembenállnak egymással —
a 15 centiméternyi területen a balkéztől a jobbhoz
gurul és vissza (érintés nélkül) s aztán, mint az
1913 december 31-iki varsói ülésen, az ujjhegyek közeledtére a médium teste felé fut. Következnek az
ismeretes mutatványok az »Ällj fel Jancsi!«-val, melyek, mint rendesen, ma is sikerülnek.
XLII. Mint az 1914 január 25-iki ülésen, több
kis suly — pusztán a szembetartott kezek oldalzó közeledésére — kiemelkedik a tokjabeli mélyedéséből.
Ennél a kísérletnél br. v. Gleichennek s Peter ezredesnek alkalma nyilijc1 észrevenni egy fehér fonál gyenge
felcsillanását, mely hüvelykujjtól hüvelykujjig húzódott s nyilvánvalóan okozója volt e jelenségeknek.
Végül, akaratának hatalmas megfeszítésével, sikerült
a médiumnak a fából való tokot a sulyokkal együtt
szabadon mintegy 15 centiméternyire felemelni a levegőbe. Ez a tok 13 cm. hosszú, hat cm. széles, két
cm. vastag és 18 suly számára van benne mélyedés,
melyek összesen 100 grammot nyomnak. Ä tok összsúlya tartalmával együtt 200 gr. A tok ezután leesett
az asztalra. A médium pedig elájult s át kellett vinni
a másik szobába, ahol kellő ápolás után lassan-lassan
magához tért.
Ülés vége 11 órakor.
Utóköntrol
negativ.

Kísérleti feltételek, mint fent.
Jelen vannak: Dr. Aub, Peter ezredes, Reinhardt
könyvkiadó, Deinhard ur, v. Kaiser ur, P. kisasszony,
szerző.
Az előzetes kontrolt dr. Aub végzi.
9 óra 40 perc. Kísérlet a nagy celluloidgolyó^al
nem sikerül.
A médium ereje csak 9 óra 50 perckor bontakozik ki.
XLIII. A kísérlet az alumi\niumdobozzal az ismeretes feltételek mellett sikerül. Amint a doboz elkezdi forduló mozgásait, Stanislawa jobbkezét visszahúzza s ,szembenülő asztaltársa irányába tartja a levegőben, ugy, hogy már csak a balkéz ujjhegyei vannak
a dobozra irányítva.
A doboz mozdulatai mindazonáltal folytatódnak.
A tárgy egyik oldala felemelkedik az asztalról, majd
ismét visszaesik.
XLIV. A kísérlet a celluloidgolyóval az ismeretes
módon sikerül, miközben szerző üveglapot tart a médium szája elé. Végül a golyó a médium felé veszi
útját.
XLV. Elébe állitanak egy fölül nyitott üvegcsészét
öt celluloidgolyóval, melynek átmérője nagyobb, mint
üvegfalának magassága. Amint ujjai hegyével a két
szemközti oldalról feléjük közeledik, valamennyi golyó
mozgásnak indul, mint a billard-játéknál. Jobbkezét
ismét magasra emeli a levegőben és egyes golyók
pusztán a balkéz közeledtére gurulásnak indulnak.
XLVI. Ezután a golyók közül egyet a médium
elé tesznek az asztalra. Amint mindkét kéz (összecsucsositott ujjtartással) jobbról és balról 4—4 centiméternyire közeledik, a golyó a kezek felemelése által
— a leirt kézállás pontos megtartása mellett — mintegy 12 céntiméternyire felemelkedik a levegőbe.
XLVII. Ezután sikerült kísérlet következik ciga-

rettával, mely egész hosszában forog, gurul, félig a
levegőbe emelkedik és függőleges állásból vízszintesbe
kerül (miközben a kezek nyugodt készenlétállásban
maradnak).
XLVIII. Ezután egy 30 cm. magas levélmérleg
körülbelül 10 centiméternyire szabadon/ a levegőbe emelkedik. Majd ugyancsak leesik. Ugy látszik, ez a kisérlet különös megerőltetést kiván. Az érverés élénk gyorsulása, izgalom.
XLIX. A kmiálkisérlet megismétlése. A teáskanál
megfordul, ugy, hogy az öble felfelé kerül. Félig
felemelkedik.
L. A kétkarú mérleggel most következő kisérlet
alatt a nagy celluloidgolyó a jobb mérlegserpenyőben
van, mely ennek következtében mélyebben áll, mint a
bal. Stanislawa balkeze a mérleg közepe előtt nyugodtan fekszik az asztalon. Ellenben a jobb közeledik
a megterhelt serpenyőhöz s mindaddig hat rá, mig
ez fel nem emelkedik és észrevehetően felfelé tartó
mozgást végez.
Az ülés bezárása 11 órakor. Érverés 136, ájulás,
a szemgolyók befelé é/s íelfelé fordultak.
Utókontrol, dr. Aub által, negativ.
Ülés 1914 február 22-én

Jelen vannak: v. Kaiser ur, P. kisasszony, szerző.
Ma Stanislawát a materializációs ülésekre szánt
fülkében helyezzük el, hogy előkészítsünk egy fényképfelvételt; Világítás ós előzetes kontrol, mint az
előző üléseken. A goliyókisérlet csak tökéletlenül sikerül, kísérletek a dobozzal s egy asztali csengővel
nem sikerülnek; ellenben halk, kopogó hangok hallatszanak az asztalban, mintha körömmel kopognának.
A kísérletet megszakítjuk. Átmegyünk egy másik,
szobába, hogy a jelenségek uj csoportját ismerjük,
meg.
LI. A médium helyet foglal egy asztalnál — mely-

nek lapja 1'20 m. hosszú, 68 cm. széles, fiókja és
keresztléce 15 cm. vastag •— még pedig ugy, hogy
az asztal szélét csak jobboldalával érinti s testével
a mellette ülő szerző felé fordul. Ez a médium térdeit
s lábait a magáéi közé veszi, 1 megfogja balkezét,
mig jobbkeze az asztalon nyugszik. Szerzőtől balra
az asztal keskeny oldalán P. kisasszony, ettől balra,
a médiummal és szerzővel szemben v. Kaiser ur ül.
Tomczyk kisasszony most, erősen letompított vörös
fénynél, jobbkezébe vesz egy egyszerű asztali csengőt
s oldalt az asztal szélén (a keskeny oldalon, melynél
senki sem ül) tul messzire tartja magától, ugy, hogy
csuklója az asztal 'szélét érinti. Az ellenőrzés ezen
feltételei mellett, melyek — látható jobbkeze kivételével — egész testét kikapcsolták az együttműködésből, a keskeny asztalvégen túlra kitartott csengő hirtelen eltűnik. A 'médium jobbkezét üresen huzza vissza.
Hangosan hétig számolok (7 másodperc); egyszerre
csak hallatszik, amint a csengő az asztal alatf a padlóra
esik. Stanislawa érverésének erős gyorsulása mutatja a
kísérlettel egybekötött megerőltetést. Magától értetődik, hogy tulajdon lakásomban semminemű előkészület semmiféle fajta bűvészkedéshez nem történt.
A lebegő kanál lefényképezésére irányuló kísérlet nem sikerül, mert a villanó fény akkor csapott fel,
amikor a kanál már leesett.
Ülés tartama: egy óra.
Utókmtrol:
negativ.
Ülés 1914 február 26-án

Kísérleti feltételek, mint rendesen.
Jelen vannak: dr. Dürig, Peter'ezredes, v. Kaiser,
P. kisasszony, szerző,
Tomczyk kisasszony, miután hipnotikus állapotban
gyermekjátékokkal mulattatta magát, helyet foglal a
kis szobában. Szerző mellette ül.
1

A médium lábai tehát a kísérlet folyamin nincsenek

az aszt.l alatt.

LIL Kísérlet a nagy cellaloidgolyóval;
ez, alighogy a kezek közelítenek hozzá, rezegni kezd, mintha
valami láthatatlan erő ragadta volna meg. Anélkül,
hogy helyét változtatná, több izben könnyedén az asztalhoz koppan. Azután oszcilláló ingadozás közben remegve kéztől-kézhez gurul. Az ujjak hegyes szögben
hajlanak egymáshoz, körülbelül 15 cm. távolságban.
Kezei az asztallapra vannak támasztva. Mindamellett,
hogy a kezek láthatólag nyugodtan maradnak, a golyó
több izben változtatja mozgása irányát.
LIII. Kisérlet a -pohárban lévő kanállal. Eleinte
ennél a tárgynál is csak pontos megfigyeléssel észrevehető, könnyed mozgások keletkeznek, melyek csak az
üveghez ütődés révén válnak hallhatókká. Most a kanál
félig felemelkedik a pohárban — miközben a kezek
egyidejűleg felfelé igyekeznek, — de ismét visszaesik
a pohárba. A médium a kanalat az asztalra juttatja,
majd öblével magasba émeli, mialatt nyele az asztalt
érinti[. A kanál ismét visszaesik. Több próba után
végre is a {kanál szabadon a levegőbe emelkedik, mintha
valami láthatatlan erő ragadta volna meg. Ebben a
pillanatban szerző elektromos kapcsolással kigyújtja
a villanó fényt. A fényképező készülék lezárása. Lemezcsere (5. és 6. kép).
LIV. A golyókisérlet megismétlése. Ismét ugyanaz
a folyamat. A golyó, mely oldalt egyik kéztől a másikig gurul, megrezeg, miközben mindkét kéz hüvelyk
és mutatóujjai merev készenlétállásban tartatnak. Először bekövetkezik néhány egészen jelentéktelen felemelkedés az asztallapról. A golyó hirtelen könnyedén
az asztallaphoz koppan és egészen a levegőbe emelkedik, miközben e kezek vele együtt emelkednek a magasba. Villainíófény \ felvétel ezen levitációról
(8.
kép). A médium kimerülése. Ájulás. Átszállítása egy
chaise longuera és lassú magához térése.
Utókantrol: negativ.
Egy órai tartam után az ülés bezárása.

Kísérleti feltételek, mint az előbbi üléseken.
Jelen vannak: Peter ezredes, dr. Dürig, v. Kaiser, P. kisasszony, szerző.
LV. Stanislawa megpróbálja állva, a kétkarú mérleget kezeinek oldalsó közelítésével mozgásba hozni,
ami azonban csak akkor sikerül, midőn szerző a médium fejére teszi kezeit. Első felvétel.
Minthogy a kézmozdulatok alkalmasak arra, hogy
levegőáramot idézzenek elő, mely aztán a mérlegserpenyőket megingathatja, ennélfogva Tomczyk
kisaszszonyt arra birtuk, hogy ke«eit hegyes ujjtartással
egybetéve, középütt tartsa a mérleg felett. Mihelyt
a mérleg mozgásba jön, következik a második villanófényfelvétel, mely — mint a másolatok utólagos megszemlélésénél kiderült — v éppen a mérlegserpenyők
egyensulyhelyzetének alkalmatlan pillanatában történt.
A golyókisérlet sikerült megismétlése.
LVI. Kísérletek a Ikis aluminiamdobozzal,
mely
mozgásba jön, ma bly módon variáltatnak, hogy Stanislawa balkezét visszahúzza. Most a doboz a jobbkezet
követi, mintegy hat cetiméternyire, mintha annak ujjhegyei húznák. Fel lehetne tételezni egy láthatatlan,
a doboz és |az ujjak között feszülő fonalat a doboz forgásának és felemelkedésének megmagyarázására.
LVII. Egy kis darab fehér mousselinet teszünk
elé, mely ugyancsak megmozdul s egyik oldalán felemelkedik.
Vége az ülésnek, mely 9 óra 40 perctől 11 óráig
tartott.
Utékmtrol:
negativ.
Ülés 1914 március 5-én

Feltételek, mint az előző üléseken.
Jelén vannak: dr. Aub, v. Kaiser, P. kisasszony,
szerző.

LVIII. Fé\nyképkisérlet a kétkarú mérleggel. Néhány, a golyóval végzett bevezető müvelet után nagy
fehér kartonlapot teszünk Stanislawa ölébe, mely egészen nyakáig ér. A jobbkéz ujjait kifeszítve, a balkéz
ujjaira fekteti s egymásra tett kezeit feje magasságában
vízszintesen a bal mérlegserpenyő fölé tartja a multiplikációs eljárás ellenvetésének megelőzése céljából. A
mérleg előzetes lebegések nélkül mozgásnak indul és
a jobb serpenyő láthatatlan hatásra lenyomódik. Villanófény-felvétel (10. kép). Az az esetleges gyanitás,
hogy Stanislawa talán ráfuvással mozgatta meg a mérlegserpenyőket, tarthatatlannak bizonyult. Emellett mindenekelőtt a mérleg állását kell figyelembe venni. A
tartó felső gombja, tehát a mérleg felső vége, mint a
felvétel mutatja, körülbelül a bal kulcscsont magasságában áll. A száj távolsága a jobb mérlegserpenyőtől
37 cm. Utólagos vizsgálat igazolja, hogy még, ha
az ember teli tüdővel minden izom megfeszítésével,
tehát teljes erővel f u j is, teljesen lehetetlen ebből a
távolságból mindjárt az első kísérletre lenyomni a
mérlegserpenyőt. Több izben teljes erővel meg kell
ismételnie az embernek a próbálkozást, hogy egyáltalán ingadozást idézzen elő a mérlegen. Ha igy járt
volna el, ez nem maradhatott volna észrevétlenül,
mert, mint mondottuk, az összes itt számbajövő arcizmok teljes megfeszítését követeli.
Sajnos, a felvételen a kezek állása elülről egészen
eltakarja, a szájat. Azonban, mind az egyidejűleg a fülke
felől nyert oldalfelvételek (9. kép), mind a sztereoszkópikus diapozitivek világosan mutatják,
hogy
a száj félig nyitva, nyugalmi állapotban van. Sem
az ajkak nem csucsorodnak előre, sem az arc nincs
felfújva. Már pedig, mint az utóvizsgálatból kiderül,
megfelelő arcizomzattal egyszerű ráfuvás a mérlegnek még legkisebb sülyedését sem tudja előidézni.
• Ez az ellenvetés tehát nem állhat meg. Ezt az
eredményt sokkal inkább a kezekből kiinduló erőhatásnak kell tulajdonitanunk.
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Jelen vannak: Peter ezredes, dr. Dürig, v. Kaiser, P. kisasszony, szerző.
Negativ ülés a médium rosszulléte miatt.
Néhány nappal később Tomczyk kisasszony Londonba utazott.

A megfigyelések eredménye
Az a tény, melyet Julian Ochorowicz alapos vizsgálatok utján Stanislawa Tomczykra vonatkozólag megállapított, — hogy ez a médium képes kisebb tárgyakat testi érintés nélkül mozgásba hozni, — szerzőnek ugyanezen személyen végzett kísérletei által teljes
mértékben megerősítést nyert.
A megmozdított tárgyak közé, melyeket szerző
bocsátott rendelkezésére, (7. kép), tartozott egy kis
aluminiumdoboz (I., V., IX., XIII., XVI., XXVI., XXX.,
XXXVI., XL., XLIII., LVII.) egy 2'5 cm. átmérőjű celluloidgolyó (II., VIII., XXI., XXIV., XXXII., XXXV.,
XLII., LIL), egy felfüggesztett csengő (III ), egy pohárban álló, vagy az asztalon fekvő kanál (IV., XLVIL),
egy cigaretta (XLV.), egy darab mousseline (LVII.),
egy »Ällj fel, Jancsi!« (XXIII., XXVII.). Az ujjak
hegyei ezen tárgyakhoz mindkét felől 2—3 centiméterre
közeledtek. Az előzetes ellenőrzés és a kísérleti rendszabályok lehetetlenné tették cérnának, gubófonálnak,
selyemnek, hajszálnak vagy vékony drótnak a használatát.
A mozgások oly módop jöttek létre, mintha az
illető tárgyat az egyik kéztől a másikig haladó láthatatlan, de mégis anyagszerű összeköttetés tolta volna.
A tárgyak nagyobbrészt az ujjhegyek mozgásának irányát követték, -ugy, hogy ezeknek állása a tárgyhoz
viszonyítva a mozgás alatt ugyanaz maradt. A ráfúvás ellenvetése megdől, mert ezek a tárgyak néha

a médium testének irányában mozogtak, vagy oldalt
tolódtak el.
Ugyancsak ilyen a két ftéz közötti láthatatlan ¡összeköttetés benyomását keltette egy sor más kisérlet, például a levélmérlegtányér lenyomása (X.), továbbá a
kétkarú mérleggel végzett kísérletek többsége (XI., XIV.,
XV., XXV., XXIX., XXXVIII., LV.). Kis tárgyaknak vonzása és taszítása egy kézzel (miközben a másikat
visszahúzza az asztalról) hajszál vagy fop ál alkalmazása esetép lehetetlen volna; különösen lehetetlen volna
a taszítás, mint azt a celluloid golyónál megfigyeltük.
Ha feltételezünk egy anyagszerű ujjprolongációt, akkor ennek bizonyos fokig merevnek kellene lennie, hogy
taszításokat végezhessen (v. ö. XV., XXVIII., XXXIV.,
XLV.).
Ez áll azokra ¡a kétkarú mérleggel végzett kísérletekre is, melyeknél csak az egyik kéz hatott a
mérleg serpenyőjére és ennek helyzete mégis megváltozott.
Még feltűnőbbek kis tárgyak forgó mozgásai olyan
esetben, midőn a (kezek láthatólag nyugodtan maradnak
(XIX., XL.). Legvilágosabban és legszabályszerübben
volt ez a folyamat az aluminiumdobozra gyakorolt
hatásnál megfigyelhető.
Ezek a magyarázatul felvett merev prolongációk
talán izületszerü, psziihikailag irányított mozgathatósággal rendelkeznek ugy, hogy az izmok játékához
hasonlóan akaratimpulzussal befolyásolhatók. Lehetséges azonban az is, hogiy ez a jelenség k;is eltolódások
produktuma, melyeket az ujjak közvetlen fonálszerű
összeköttetése idéz elő gyors egymásutánban.
Különböző tárgyaknak teljesen kifogástalanul
konstatált számos levitációja (celluloidgolyó, kanál, levélmérleg, sulyok, sulytok stb.) egyáltalán csak láthatatlan szálak komplexumának (vagy hálózatának) feltételezésével érthető meg, mert például egy lebegő
kanálnak sztereoszkópikusán felvett és a 6. képen reprodukált ferde állása máskép egyáltalán nem volna meg-

magyarázható (levitációs kísérletek: VII., XII., XXII.,
XLIII., XLVIII., LIII., L1V.).
Máskülönben kénytelenek volnánk a prolongációs
végeknek a tárgyakhoz tapadását feltételezni. A feltételesen felvett fonalaknak és ezek adhéziós képességének erősségét mindenesetre elégi nagyra kell értékelnünk,
ha számba vesszük a tárgyak súlyát (fémből való
levélmérleg, 200 gr. sulyu sulytok sulyokkal).
Egy üvegbura alatt lévő öt különböző celluloidgolyó közül egy bizonyos golyó mozgása, tisztán mehanikaá szempontból csak egy merev fonál behatolásával
magyarázható meg, (melynek iránya nem szükségképen
mindig egyenes) és pedig ugy, hogy az asztal és az
üveg érintkezési pontján hatol be a bura alá. Az igaz,
hogy a zárás ezen a helyen nem olyan tökéletes, hogy
péjdául egy egészen vékony drótot át ne lehetne csúsztatni. A fonalnak az üvegbura belsejében való működése, a kiválasztott golyó megtalálása a többiek érintése nélkül, mindenesetre ismét csak valamiféle, pszihikai irányítás alatt álló mozgási szabadságot tételez
fel, aminőt például szerző a médiumok zsinórszerü
materializációs produktumainál megfigyelt.
A problémának ezen megoldása mellett szól az a
körülmény is, hogy szoros elzárás, például üveglap
alátétele, a kísérletet meghiusítja.
Sokkal könnyebb a médiumos erő számára egy
felül nyitott üvegcsészében lévő több golyó közül egy
bizonyosat mozgásba hozni. Az ujjaknak merev effloreszcenciája — bár szemmel nem vehető észre, —
fölülről érinti a j.íijelölt' tárgyat. Sőt ugy látszik, mintha
a két egymás mellett álló kéznek hegyesen ugyanarra
a tárgyra irányított — Ochorowicztól úgynevezett —
merev sugarai szögben találkozva összhatásra egyesülhetnének, hogy ekként erőben gyarapodjanak. Ugyanez
az eset a kezeknek valamely tárgyra irányzott összezárásánál, amint azt például az egyik mérlegserpenyőre
vagy az Alruz-féle készülék hosszabb emelődeszkájára
fölülről gyakorolt hatásnál megfigyeltük.

Ezen organikus erővonalaknak huzó és nyomó
ereje, mely erővonalak a mediális organizmusból indulnak ki s ja médium pszihéje által irányittatnak, a
kísérleteinkben leirt mehanikai hatásokra (motio in
dista,ns) vonatkozólag tehát megfejtési elvet jelentene
és használható hipotézist adna a tudományos kutató
munkának. Az első pillanatra csodálatos jelenségek,
mint például egy golyó vagy kanál lebegése relative
egyszerűeknek tűnnek, mihelyt a médiumtól termelt
fonálszerű erővonalak szempontjából szemléljük; ezzel
legalább a szerzőtől Tomczyk kisasszonynál megfigyelt
valamennyi rendkívüli teljesítmény megmagyarázható
volna, még az asztali csengővel való (L) kísérlet is,
mert lehetséges, hogyj a csengőt egy a médiumtól képzett izületszerü p r o l o n g á l ó vette ki a kezéből és dobta
néhány másodperc múlva áz asztal alá.
Kérdés tehát: léteznek-e olyan organikus erővonalak, vagy a médiumtól a távolbahatás céljára kitermelt, többnyire láthatatlan pszeudopodiák,
szóval
olyasmi, amit Ochorowicz merev sugarakon értett?
Vájjon nyujt-ig a szerző kísérleteinek sorozata támpontokat, melyek ezt a felfogást támogathatják? Erre
a kérdésre, amennyiben az aránylag csekély kísérleti
anyagból következtetéseket vonni jogunk van, igennel
felelhetünk.
!
Mindenekelőtt, ha szerző fényképfelvételeit megvizsgáljuk, már a zárt vagy félig nyilt kéztartás is
ilyen összeköttetésre utal. '
A golyó felemelésekor a kéz tartása félig behajtott, az ujjak hegyei egymás mellé és egymásra
vannak szorítva (8. kép). A balkéz egészen olyan tartásban van, mintha fonalat fogna. A kanál levitációjánál ugyanez az eset; csak a jobbkéz mutatóujját emeli
fel, mintha ebből keletkeznék az összeköttetés a balkéz
hüvelyk- és mutatóujjával; ezen összeköttetésnek lehet
a rendeltetése, hogyj a kanál nyelét lerögzítse; azonban
a kanálnak a nehézkedési erővel ellenkező ferde állása
is csak annak feltételezésével volna megmagyarázható,

ha mindkét kéz másik három ujja is organikus összekötő fonalakat tartana, melyek a kanál öblére és nyakára rögződve azt oldalra húznák.
A magam fényképfelvételeivel ellentétben Ochorowicz tanárnak levitációs kísérletekről készített és
rendelkezésemre bocsájtott valamennyi diapozitivje
merev, nyitott, kinyújtott ujjtartást mutat (1—4.
kép).
A láthatatlan organikus fonalakra vonatkozólag
az itt tárgyalt két megfigyelésre felállított elmélettel
nem egyeztethető össze !a kétkarú mérleggel végzett
fotografikus kisérlet (LVIII.), melynél a kezek kinyújtott helyzetben mintegy 37 centiméternyire a kétkarú
mérleg fölött, mégpedig egymásra fektetett tartásban,
a jobb serpenyőt lenyomják. Itt szükséges felvenni
egy merev, a kezektől a serpenyőig függőlegesen lemenő
erővonalat (Ochorowicz szerint merev sugarat), mely
a serpenyőt lenyomja (9—10. kép), egészen hasonlóan
azon jelenségekhez, melyeknél tárgyak az egyik vagy
mindkét ferdén párhuzamosan tartott kéz közeledtére
eltolódnak. Csak egy tekintetben van különbség. A
láthatatlan prolongációk kifejlődése másféle,
éppen
azért, mert az embernek az a benyomása, hogy ez
nem az ujjhegyekből, hanem a tenyerekből indul ki.
Bizonyára az LV. kisérlet fényképfelvétele a legérdekesebb; Stanislawa kéztartása zárt, mintha fonalat
fogna (14. kép).
A jobb serpenyő jelentékenyen a magasba emelkedett. A sztereoszkópikus diapozitív, valamint a
lemez (18X24) világosan mutatnak egy alig látható
egyenes vonalat, mely balról az összenyomott hüvelykés mutatóujjból indul ki és jobboldalt a behajtott
középsőujjnak és a (hüvelykujj tövének érintkezési pontjába torkollik (11. kép);.
{
Minden kétségen felül áll tehát, hogy a mérlegserpenyőt egy a két kéztől tartott fonal huzza a magasba. A felületesen itélő, úgynevezett józan emberi
ész szerint ugy volna a dolog, hogy a médiumot rá-

vitték, hogy fonál segítségével jelenségeket varázsoljon elő.
A szigorúan végzett előzetes és utólagos kontrol mindenesetre ebben az esetben is lehetetlenné
teszi eféle segédeszközök használatát. Szerző elkészíttette ennek a fonálszerű összeköttetésnek mintegy öt
mm. átmérőjű nagyított képétí. Az itt mutaitflíozó
részi etek meglepően egészen pontosan
egyeznek
ugyanezen jelenségnek Ochorowicztól származó ábrázolásaival és különösen ai balkéz közelében tűnnek világosan elő. Itt várakozásunk ellenére nem egyetlenegy a szövőszék tehnikájára utaló fonalat látunk,
hanem két párhuzamosan haladó, viszonylagosan vastag, pépszerű vonalat, határozatlan, szabálytalan, elmosódó szélekkel, melyek többször megszakadnak, de
néha összefolynak s egymással össze vannak kötve.
Állaguk teljességgel nem állandó; egyes helyeken majdnem teljesen eltűnik, másutt ködszerűen előbukkan.
Egyes pontjain golyószerü fehér vastagodások vannak beágyazva. Azt, hogy a két sugár egyike vastagabb volna a másiknál, semmiképen sem lehetett konstatálni. Mindazonáltal az eredmények egybevetésénél
számba kell venni, hogy Ochorowicz felvételei sokkal
élesebbek és tisztábbak voltak, mert ez a kutató éppen csak a fotografikus megrögzités céljából végezte ezeket a' kísérleteket, mig ellenben
szerző egy levitációs kísérlet alkalmából esetleges melléktermékként találta meg az összekötővonalakat és a
médiumnak közvetlenül ezután megtörtént
elutazása
miatt nem volt (már alkalma, hogy ezt a kérdést különösen kinyomozza.
Mindazonáltal a keletkezett kép elegendő arra,
hogy az Ochorowicz-íéle megfigyelések helyességét elvben elfogadjuk, — másrészt pedig, hogy a csalás esetleges ellenvetését megcáfoljuk.
Hogy a fonalaknak a jobbkézen való tapadását
tanulmányozzuk, előzetes vetítés (100—200-szoros nagyítás) és a negativ mikroszkopikus megvizsgálása után

(legjobban látható az E. Leitz-féle mikroszkópban:
kettes objektiv, hármas szemlencse, szük blendével,
gyönge világítás, lecsavart tértükör és 45-szörös nagyítás) több, mintegy 150-szeresen nagyított fényképlevonatot készítettünk, melyeken
szerző legnagyobb
meglepetésére nemcsak az emiitett fonál tapadása tünt
világosan elő, de egyúttal az a tény is, hogy több (legalább két) efajta effloreszcencia indult ki ugyanabból
a kézből a mérleg irányába.
A főfonal a jobbkéz meghajlított középső ujjának
körme hegyéről indul ki és nyílegyenesen a balkéz
hüvelykujjának irányába tart, , ahol az ujj külső oldalán a köröm tövében eltűnik, vagyis láthatatlanná lesz.
Ez a fonál kifeszitettnek látszik és a bal mérlegserpenyő fenekét érinti s egyúttal felemeli. Az organikus fonalnak a jobbkéz középső ujjának külső
körömfelületén a köröm töve táján ködszerünek tünö
tapadása széles, a körömfelületnek szinte egész látható profilját elfoglaló alapon történik s ugy látszik,
hogy több (legalább három) fluidális fonalból áll,
melyek egyesülnek és az aránylag vastag
fonallal
hegyesszöget alkotnak.
Egy másik világosan kivehető fonal a jobbkéz
mutatóujjának husos hegyéből indul ki, onnan, ahol
ez az öt keresztező kisujjal érintkezik és tompaszöget
alkot. Közvetlenül ezalatt világosan látható az elmosódott rögződése egy másik fonálnak, melyet a mélyebben álló jobb mérlegserpenyő irányában tovább
lehet követni, éppúgy, mint a felső fonalat. Mind
a két csökevény eltűnik, azután optikailag a mérleg
felé vezető ut közepén, azután pedig világosan kivehető, messzire nyúló, bár elmosódott világos esik
alakjában ismét tovább vonul 1 a jobb fémcsésze felső
széle felé. Az adhézió ennek a szélén nem ismerhető
fel egészen világosan.
Az itt vázolt tényállás minden kétségen felül áll
1
Az alsó fonalat, hogy a reprodukción egyáltalán látható legyen, az
auíotipia negativjén megerősítettük s a hézag kitöltésével kirajzoltuk.

és az erős nagyítás., valamint a lemez szemcséje miatt
kissé elmosódott rajz ellenére is elég világosan kitűnik.
Viszont kevésbé bizonyos a jobb mutatóujj körömtövéből még jó szemmel is csak halványködösen észrevehető kisugárzás, mely egyébként nemsokára ismét
eltűnik. Ä negativ lemez durvító szemcséje megakadályozza ennek a fölöttébb kényes emanációs folyamatnak kifogástalan optikai tisztaságát és könnyen alkalmat adhat csalódásokra.
A két merev effloreszcencia nyilvánvalóan ellenkező értelemben működik. Mig a középső ujj fonálszerű prolongációja a bal mérlegcsészét magasba emeli,
addig a jobb mutatóujj fluidális meghosszabbítása a
jobb mérlegcsészét igyekszik lenyomni, illetőleg lesülyedt helyzetében tartani. Tehát ellentétesen működnek, mint az ujjak különböző izomcsoportjai, beidegzettség és cél szerint. Minthogy az alsó fluidális fonalnak a jobb mérlegcsészén való tulhaladását nem lehet
észlelni, — ami egyébként a megoldandó feladat szempontjából céltalan is volna, — ennélfogva a mérlegcsésze lenyomásának, illetőleg rögzítésének funkciója
ezen fonal menetében drótszerü merevséget tételez fel,
mert laza összekötővonalnak itt semmi értelme sem
volna. Ez az egy körülmény már magában is ellene
mond esetleges ellenfeleink gyanitásának, hogy itt talán
tehnikailag előállított textiltermék alkalmazásáról van
szó. Ezenfelül összehasonlítás céljából fehér cérnának,
fehér selyem- és gubófonálnak, valamint hajszálnak
ugyanezen fotografikus kísérleti feltételek mellett felvett mintái a negatívokon mikroszkópiailag megvizsgáltattak. Ezeknek, a nagyított képeken feltűnően kiemelkedő, folytonosságukban sehol meg nem szakított
produktumoknak összehasonlítása az optikailag alig
észrevehető fluidális szálakkal, első pillanatra mutatja, hogy szó sem lehet eféle segédeszközök alkalmazásáról, nem is véve számba egyéb okokat (kísérleti rendszabályok, stb.), melyek az ilyesmi ellen
szólnak.

Az ujjakon lévő fonalképződmények felfedezése,
melyek Ochorowicz felvételein nem találhatók fel, további fontos bizonyíték azon feltevés mellett, hogy kis
tárgyak felemelése érintés nélkül nem egyetlenegy
fonál, hanem több, sőt szükség esetén egész emanált
fonálrendszer vagy háló segítségével jön létre. Ochorowicz professzor felfogása, hogy a genetikus folyamat rendszerint a (médium balkezéből fejlődik ki, semmiképen sem általános érvényű. A mi esetünkben a
fejlődés Stanislawa jobbkezéből indult ki s ugy látszik, hogy ez a folyamat a megoldandó feladat minőségei s a pillanatnyi testi állapot szerint majd a jobb,
majd a balkézből indul ki.
Miután a mérlegkisérlet mehanizmusa az előbbiekben leirt módon fel volt derítve, ezen tapasztalat alapján a Stanislawával kapcsolatban készült többi negativ
lenyomatot is további mikroszkopikus vizsgálatnak vetettük alá.
Ekkor a golyókisérlet kapcsán újból bebizonyosodott, hogy az Ochorowicz-féle feltevés — a fonalvégek adhéziója a celluloidgolyó sima felületén —
legalább is erre a kísérletre nézve nem alkalmazható.
A golyókisérlet erősen nagyított fényképe a következő figyelemreméltó eredményt szolgáltatja: ;a
zártan tartott balkézből két fonál ipdul ki. A felső
kevésbé tisztán látható 'szál a balkéznek befelé irányított hüvelykujjkörméből indul ki és a
jobbkéz
mutatóujjának irányában a golyó mögött tűnik el; a
golyó túlsó oldalán valószínűleg hegyesszögben egyesül
a bal hüvelykujj hegyéből kiinduló és egyenes vonalban
a jobb mutatóujj körmének irányába futó s ott eltűnő
második fonallal. Az utóbbi egész hosszában részben látható még a golyó külső felületének sötét részein, de a golyófelület fehér cikkén eltűnik a szem
elől, azután pedig, mint világos, látható vonal keresztezi a médium kabátjának fehér-fekete csikós mintáját.
A kifeszített fonalaknak ez a rendszere nyilvánvalóan
meglehetősen hegyes, lefelé nyitott háromszöget alkot,

melybe a golyó, mintha bele volna fektetve. Emellett
szól az a körülmény is, hogy a golyó domborulatának
egy része alul la fonalrendszeren kivül látható. Az
általános benyomás nyíltan megerősíti a golyókisérlet
mehanikai megoldásának ezt a módját.
Az bizonyos, hogy mai mérési módszereink nem
finomak, és, hogy! a negatívoknak ilyen fölöttébb szubtilis folyamatoktól való kémiai befolyásolása nem elég
erős, hogy ezt !a folyamatot tovább követhessük és
felderíthessük. Nem lehetetlen ugyan, legalább is a
felső, hátul futó fonalnak a golyóhoz való adhéziója
sem. A fonalak bár optikailag nem vehetők észre,
mégis okvetlenül rendelkeznek bizonyosfoku ellenálló
és feszülő képességgel, hogy a celluloidgolyó súlyát
— bármily kicsiny is az — kibírják. Ezzel a szerzőtől
Stanislawa Tomczykkal végzett két levitációs kísérlet
létrejötte elvileg fel van derítve.
Logikusan ugyanezt a mehanizmust kell alkalmaznunk a kanálkisérletre, a mérlegcsésze fölülről való
befolyásolására, valamint minden egyéb ilynemű kísérletre is. A "mikroszkopikus vizsgálat (320-szoros nagyításig), valamint az ezen kísérletre vonatkozó negatívoknak erősen nagyítva vetített képe lényegileg negativ
eredményt hozott. A ferdén lebegő kanálnak erősen
nagyított képe legalább halványan, gyengén jelez egy
világosabb vonalat, mely a jobb mutatóujj első izületéből indul ki és ferdén lefelé Stanislawa nyakláncának csomója irányában halad s azután láthatóan
keresztezi kabátjának csíkos mintáját. Igaz, hogy ez
a vonal magasabban fekszik, mint a kanál nyelének
felső széle, melyen világosabb folt alakjában (a negatívon) kis ködszerű folt rakodik le. Nehéz volna eldönteni, vájjon itt fényreflexről vagy pedig az optikai
észrevehetőség kezdő stádiumában a nyélre rögződött
diffúz szubstanciáról van-e szó. A lebegő kanál ferde
helyzetének megértésére fel kell tételeznünk, hogy a
kanalat láthatatlan, a kezekből emanált organikus szubstanciafonalak egész sorozata tartja.

Teljesen negativ maradt a fölülről befolyásolt mérleggel végzet kisérlet negativjainak mikroszkopikus
vizsgálata. Magyarázatul okvetlenül fel kell vennünk,
mint már fentebb megjegyeztem, egy merev (drótszerü) összekötő vonalat a lent fekvő jobbkéz és a
mérlegrud jobboldala vagy; a mérlegserpenyő függesztőjének felső része között, amely vonal a mérleg jobboldalát lefelé nyomja. Lényege szerint ezt a kísérletet nem lehet másképen értelmezni, mint például a
golyó mozgatását az asztalon az egyik kéz közelítése
által. Mindkét esetben merevnek és ellentállónak kell
lennie az ¡összeköttetésnek az ujjhegyek és a tárgy között,
hogy ilyen eredmény jöhessen létre. E két utóbbi kísérletből, melyeknél a mikroszkópiai, yizsgálat negativ eredménnyel járt, világosan kiderül, hogy a kisértetek ezen
csoportjánál lehetetlenség volt esetleg az ismert fonalszerkezetekkel vagy hajszálakkal csaló módon operálni.
A müncheni kisérletek tehát igazolják azt a feltevést, hogy kis tárgyaknak mozgása és felemelkedése,
valamint a motip in distans egyéb jelenségei fluidikus
fonalak jelenlétére vezethetők vissza, melyeket a médium ideoplasztikusan hoz létre s melyek láthatatlanságuk stádiumában különleges adhéziós képességüknél fogva vagy a tárgyakra rögződnek, vagy ezeket
hálószerüen befonják és beágyalják, hogy ezen anyagszerű segédeszközök segítségével a kivánt helyváltoztatásokat mehanikailag előidézhessék.
A valóságban ezek az emanációk nem birnak a
sugarak tulajdonságaival; az Ochorowicztól javasolt
merev sugarak elnevezés helyett jobb — mint már
fentebb emiitettem —•; 'a merev effloreszcenciák kifejezést választani. Ezek a fluidális fonalak nyilvánvalóan
rugalmasak és nem pusztán egyenes vonalban hatnak,
hanem alkalmazkodnak a mindenkori helyzetekhez.
Hogy egyenes vonalú nyomáshatások idéztessenek elő,
mint például az Alruz-féle készülék emelőkarjának megmozditásánál, nagyfokú megmerevedést és megkeményedést kell feltételeznünk.
5*

Tehát ezek az emanácíók vagy effluviumok állagukban és mozgékonyságuk tekintetében a megoldandó
feladatok mértéke szerint alkalmazkodó képességgel bírnak. Mindig pszihikai befolyás alatt állanak; mihelyt
a médium figyelme elterelődik, eltűnnek. Kifejlődésükhöz szükséges bizonyos pszihikai beállítottság szomnambul állapotban; ezt az ujjak hegyében a bizsergés
szubjektív érzetei kisérik.
A leirt effluviumok nyilvánvalóan nincsenek az
ujjhegyekhez kötve; éppen így kiindulhatnak (például
hátrafelé hathatnak) a tenyerekből és az organizmus
más részeiből is. Az Ochorowicz-féle vizsgálatoknak
folytatása és igazolása, — tudniillik az a kétségtelenül
megállapított tény, hogy az emberi szervezetnek ezen
rostszerü effloreszcenciáinál rendkívül finom, az optikai eszközökkel is támogatott emberi észreve vő képesség határán lévő biológiai természetű folyamatokkal
van dolgunk, 1 — a jpvendő kutatás számára ,uj perspektívákat nyit. Egyúttal pediíg a nyert eredmények megmutatják a kutatás követendő irányát és módszerét,
hogy az ezen képződmények morfológiai struktúrájának, valamint biofiziológiai funkciójának organikus
kompozíciójában mutatkozó rejtélyről a fátyolt leránthassuk.
Ochorowicz professzor és a szerző beható megfigyelései után ezen fluidális jelenség tényszerűségében többé nem lehet kételkedni, főképen, mert más
médiumoknál, például Eusapfa
Paladinónál
nyert
analóg megállapítások egész sora áll rendelkezésünkre.
Egyáltalában Ochorowicz 1893-ban csak ezen kísérleti
személy révén jött rá, a fluidikus fonal létezésére;
egész sor idevágó kísérletet végzett vele, melyekből
megdönthetetlenül kiderült, hogy a nápolyi nőnél nem
holmi csaló módon alkalmazott hajszálról volt szó
— amint hiszik, — hanem fluidális fonalról. M. E.
Bozzano is .az ő igenfi ülésein 1903-ban legalább 20-szor
megállapította Eusapiánál ezt a jelenséget; különösen
sikerült ülések után fekete alapon, árnyékban normális

esti világitásnál előtűntek a fonalak. Ha a médium
ilyen körülmények között enyhén szét nyitott ujjait
10 centiméternyire közelitette egymáshoz, rövid idő
múlva négy napon vékony, fehérszínű fluidikus rost
tünt fel, melyek & két kéz ujjhegyeit kötötték össze.
Maxwell 1 és francia bizottság tudós tagjai, mely 1905ben az Institut Général Psychologiqueban (Párizs) vizsgálatokat végzett Eusapián, szintén beszámolnak Eusapia kezeip ilyen fehér fonalakról, melyek egyúttal
világító sugár benyomását is keltették. Ugyancsak maga
a szerző is ismételten megfigyelt ilyen fonalakat az
olasz médiummal tartott ülésein. 2
Midőn a varsói kutató megkezdte kísérleteit Stanislawa Tomczykkal, Eusapia Paladinóval nyert előbbi
eredményeinek ösztönzése alatt érthető módon, különösen behatóan foglalkozott ezzel a problémával. Minthogy az ilyen hisztero-szomnambul kísérleti személyek
rendkívül fokozott mértékben impresszionábilisak, mindenesetre számolni kell azzal a lehetőséggel, hogy az
egy bizonyos elmélet mellé leszögezett kísérletezőnek
tudattalan, szuggesztív befolyása együttműködő erőként
hatott Stanislawa Tomczykra és az ő jelenségeire.
Mert mindezeknek a jelenségeknek lényege kivánságképzeteknek és akaratimpulzusoknak realizálásában ¡áll,
még pedig rna még ismeretlen, de a médiumnál sajátságos biofizikai erők automatikus kiváltása utján
való ideoplasztikus realizálásában. Joggal vethetjük
1
2

Maxwell : Neuland

der Seele. Stuttgart, 100 1.

Az 1894. április 5-én Simieradsky festőtanárnál Rómában tartott ölés
kezdete előtt Danilewski tanár (Pétervár), kis viaszgyufadobozt tett az asztalnál
illő médium elé. Eusapia mindkét felől mintegy két cm.-nyire közelitette kezét
s egyidejű ujjmozdulattal felfordította a tárgyat anélkül, hogy érintette volna.
Szerző, aki a jelenség előtt és alatt gondosan megfigyelte a kísérleti személyt,
ellenőrzésül rögtön megfogta kezeit, de a gyanított hajszálat nem találta.
Az 1894. április 10-én Simieradsky tanár házában tartott ülésen szerző
behajtott névjegyet tett a médium elé az asztal terítetlen falapjára. Eusapia
kezeit előzőleg megvizsgáltuk, nincs-e benne hajszál, vagy fonal. Hogy a ráfuvás
'ehetetlen legyen, fogai között zsebkendőt tartott. Amint a balkéz nintegy öt
cm.-nyire közeledett, a névjegy egy-két cm.-nyire eltolódott helyérő 1 , A médiumot
Ch. Richet tanár, dr. Debrcziki és szerző figyelték meg.

fel tehát a kérdést, vájjon az élettelen tárgyakra bebizonyithatólag anyagszerű fluidális emanációk utján
gyakorolt hatásoknál tényleg csak a sugárzásoknak
(merev vagy X x -sugarak) valamely különös fajáról :van-e
szó, miht Ochorowicz feltételezi, vagy pedig ez a
jelenség csak a materializációs folyamatnak egyoldalú,
autoszuggesztiv képzetirányzat által létrehozott speciális esete-e, még pedig e folyamatnak kezdet előtti
stádiumában, mikor még az emanációk optikailag nem
érzékelhetők.
Mert a teleplasztikus evolúciónak már elemi fokán
megfigyeltek pókhálós, hálószerű hártyás fátylakat, valamint — bizonyos szabályszerűséggel — vastagabb
párhuzamos fonalakat, csikókat és zsinórokat, melyek
kis keresztrostokkal vannak összekötve és meglehetősen
szabálytalan külsőt mutatnak (v. ö. szerzőnek Materialisationsphänomene cimü munkájában a 499 1.). A
tele plasztikus termékek rostos felépítése sokkal feltűnőbb egyezést műtét a telekinézis szempontfából számbajővő fonálszerű effloreszcenciák vagy pszeudopodiák
rostos szerkezetével, mintsem hogy itt ne lehetne egységes b'iológiai elvet gyánitani az ilyen képződmények
létrehozásában, melyek mindkét esetben ugyanazokat a
pszihofizikai törvényszerűségeket követik, motilitásuk és
reakciójuk módja tekintetében.
Mint a pszihofizikai energia-emanáció folyamata,
éppúgy a Imédium telekinetikus és teleplasztikus teljesítményének pszihogenezise mindkét esetben ugyanaz.
Ha a médium egy jelenség ideáját már megfogta,
— mindegy már most, vájjon pszihikai távolbahatásról,
látható formák teremtéséről, saját képzeletproduktumainak vagy a kisérletezőtől vagy más jelenlévőktől
szuggerált képzeteknek realizálásáról van-e szó, annakí a
többé vagy kevésbé szomnambul médium tudatalattiságában fel kell dolgozódnia.
A médiumisztikus jelenségek e két főcsoportjának ilyen egységes összefüggésére vonatkozó ideiglenes hipotézis termékeny irányításokat adhatna to-

vábbi vizsgálatokra s hozzájárulhatna ahhoz, hogy
ezek a ritka és feltűnő folyamatok a csodák világából
mindinkább a törvényszerű természeti történés területére vonassanak.

EUSAPIA PALADINO HATÁSA
ÉLETTELEN TÁRGYAKRA
TESTI ÉRINTÉS NÉLKÜL

A s z t a l e m e l k e d é s e k érintéssel
s enélklil
A szerző megfigyelései

Az asztalemelkedés egyike a nápolyi Eusapia Paladino 1 nevü médiumnál leggyakrabban megfigyelt jelenségeknek. Alább következik szerzőnek néhány meg1
Eusapia Paladino 1894-ben 36 éves volt. Szüleit korán elvesztette'
atyját banditák ölték meg, 9 éves korában egy hölgyhöz került, ki nagyon
szigorú nevelésben részesítette. Azonban minden pedagógiai fáradozás csődöt
mondott nála s ő sohasem tanult meg irni-olvasni. Már gyermekkorában jelentkeztek nála a médiumiamus szlmptoniái. Először egy Damiani nevü angol kezdett spiritiszta kísérleteket végezni a 12 éves gyermekkel s az ő befolyására
vezethető vissza az Eusapia minden későbbi üléseiben oly fontossá lett John
King nevü perszonifikáció. Mert John Kinget Damiani afféle védőszdlemnek
tekintette, aki őt Angliából Itáliába kisérte ugy, hogy e réven jutott be a gyermek Eusapia üléseire. Egy szeretetreméltó, előkelő olasz, névleg Ercole Chiaja
— kinek ezeket az adatokat köszönöm — magára vállalta Eusapiának (mikor
ez 24 éves volt) kiképzését médiummá tudományos célokra s mint hü oltalmazója
akkor is mellette volt, midőn szerző 1902-ben e médiummal Nápolyban kísérletezett. Eusapia Paladino, akit Éva C. melleit joggal nevezhetünk az utóbbi
évtizedek legkitűnőbb fizikai médiumának s akinek megvan az a nagy érdeme,
hogy a jelenkor kiváló tudósainak egész sorát győzte meg teljesítményeinek
valódiságáról, 1918 njarán halt meg szülővárosában, Nápolyban.

figyelése, melyeket az ülések alatt vezetett jegyzökönyveiből vett.
Ülés 1894 április 5-én Rómában,
néhai Simieradsky festőtanár házában

A szobában tompított világítás. Idő: este 9—12.
A középnagyságú ülési asztal 1 mellett a földön gyertya áll, ugy, hogy a médium alsó teste teljesen meg
van világítva.
Charles Richet, párizsi fiziológiaprofesszor meztelen lábával fogja Eusapia mindkét lábíát, azonfelül
balkezével Eusapia jobbkezét, mig jobbkezét Eusapia
jobb térdére fekteti. Cesare Lombroso, turini profeszszor, Eusapia balkezét fogja át a maga jobbkezével. A
kisérlet alatt szerző a médium minkét lábát és térdét
figyelte meg. Eusapia ícsak a Richettől ellenőrzött
kezével érintette az asztallapot. Ilyen feltételek mellett
az asztal mind a négy lábával körülbelül 30 cm.-nyire
felemelkedett a levegőbe, néhány másodpercig lebegve ott
maradt, azután leesett. Erre jobbkezével megragadta
jobbkezem csuklóját s igy érinttette velem az asztalt.
Újból felemelkedik az (asztal mind a négy lábával ugyanabba a magasságba, anélkül, hogy Eusapia bármiféle
közvetlen kontaktusban lett volna az asztallal. A levitáció alatt egy az asztallapra energikusan gyakorolt
nyomást alulról erős ellenállás egyenlített ki, ami azt
a benyomást keltette, hogy az asztalt egy alulról ható
erő emelte fel. Eusapia ezt a jelenséget különféle
variációkban ismételte, akaratának erős megfeszítésével,
miközben alsó teste az asztallal való minden érintkezéstől /állandóan el Volt ¡szigetelve és hét éber megfigyelő
gyanakvó szeme nézte meg jó egynéhányszor. Az asztallábak több izbén a médium térde magasságáig emelkedtek. A nevezetteken kivül résztvettek az ülésen:
Daniiewski tanár (pétervári fiziológus), dr. Boris Chapiroff,prosz és dr. Dobrzyki, lengyel orvos.
1
Az asztallap széle nem á'l ki. Az asztallap h( ssza egy ni., szélessége
53 cm. Az asztal magassága 81 cm.

Ülés 1 8 9 4 április 11-én ismét Simieradsky római lakásán

Vörös fény és gyertyavilágitás (mint ápr. 5-én).
Állandóan változó kísérleti feltételek mellett 10—20
teljes asztaliévitáciö. Egy izben Richet tanár tartotta
a médium lábait ugy, hogy azokat kezeivel a csuklónál átfogta; másodszor szerző fogta őket. Az egyik
kéz átfogta a két térdet, mig a másik Eusapia kezeit
és alsó karjait ellenőrzi. Teljesen mindegy, hogy az ellenőrzés melyik' módját alkalmazzuk. Elegendő Eusapiának egy-két ujjhegyével érintenie az asztallapot,
hogy teljes levitációt hozzon létre. Egy izben az asztal inogva és hintázva, mint egy hajó, 15 másodpercig
maradt a levegőben (másodperckontrol
Richet által). A ¡médium 'több izben a saját keze alátétté Richetnek vagy a szerzőnek kezét ugy, hogy — mint már
az április 5-iki ülésen — semmiféle testi érintkezésben
nem volt az asztallal; vagy pedig kezeink csak az
asztal szélén feküdtek. Az asztallábak több izben 50—
70 cm.-nyire emelkedtek a padlótól. Az alsó lábszárak ellenőrzésekor erős egyidejű izomösszehuzódásokat figyeltünk meg, melyek szabályszerűen kisérték az asztalra-hatást.
Ülés 1894 április 12-én a római Palazzo Lovatiban

A kísérletek nagy része alatt szerző egyedül maradt
Eusapiával a szobában. A kísérlethez középnagyságú
elég könnyű asztalt használtunk, melynek lapja 80 cm.
hosszú és 50 cm. széles. Minden kísérlet után gyertyafénynél jegyzőkönyvet vettünk fel. Teljes asztal-eleváció világítás mellett, miközbén Eusapia minden tetr
szésszeri]nti módon ellenőriztetett és az asztallal való
minden érintkezéstől el volt vágva. Rendszerint szerző
fogta lábaival az ő lábait és kezeivel az ő kezeit.
A médium egyik vagy másik kezének ujja hegyei vagy
a szerző ujja hegyei (ha Eusapia ráteszi a kezeit) csak
érintik az asztallapot. Az eleváció (mind a négy asztal-

láb) tartama 10 másodperc. Megint az ,a benyomás
tolul fel, hogy az asztallapot alulról valami erő hajtja
felfele. Egy; láthatatlan,, a médiumból kiinduló tag mindent megmagyarázhatna. A jelenségek teljesen meggyőzően hatnak, egy kisérlet sem történik mehanikai
segítséggel. Egy, sötétben létrejött asztaleleváció 20
másodpercig tartott, mint ahogy Eusapiánál a jelenségek
sötétben általában erősbödnek.
Ülés 1894 augusztus 27-én Ch. Richet tanár
carquérannei kastélyában (Délfranciaország)

Esti 10 óra 54 perc. Ch. Richet és Julian Ochorowicz tanárok, miután a normális világítás a fényerősség negyedére csökkentetik, jobbról és balról vigyáznak Eusapiára, akinek lábai, térde, kezei és felső
teste jól láthatók. Szerző a médium baloldalán ül
Ochorowicz tanár mellett. Amint Eusapia mindkét kezét
O. jobb vállára teszi, 4 másodpercig tartó teljes asztalemelkedés következik be (mintegy 30 centiméternyire).
11 óra. Richet és Ochorowicz átadják helyüket
Mme Sidgwicknek, aki a médiumtól balra i/ül és
Oliver Lodge fizikatanárnak. Ugyanazon kísérleti feltételek mellett a levitác'ió megismétlődik.
11 óra 2 perc. Ugyana,z¡ a (kontrol. Eusapiai kezeit a
levegőbe nyújtja: az asztal teljes levitációja.
11 óra 11 perc. Ismét teljes levitáció, miközben a
felső test ugyanazon kontrol mellett jól látható. Ezenfelül O. Lodge a médium mindkét térdét fogja.
Ülés 1898 junius 5-én szerző müncheni lakásán

Jelen van: szerző nejével és Eusapia Paladino.
A médium bokáit kötelékekkel megbilincseljük és ezeknek végét szerző a széklábakhoz pecsételi. Ezenfelül két,
egészen a földig érő fehér ivpapirt tüzünk mindkét
oldalt Eusapia ruhájára, hogy végtagjainak az asztallábbal való érintkezését megakadályozzuk; mert, mint

a próbák igazolták, a papirosnak el kellett szakadnia,
mihelyt asztalláb nehezedett rá. Az asztal 1 nyers fából
külön erre a célra készült, az asztallap hossza 69,
szélessége 47 cm., szélei nem nyúlnak ki. Asztalmagasság 82 cm. Eusapia mindig a keskeny oldalon ült,
ugy, hogy az asztallábak jobbra és balra voltak az ő
lábaitól. Ezenfelül minden müncheni ülés előtt két
hölgy levetkőztette és tetőtől-talpig megvizsgálta a
médiumot. A fenti kísérleti rendszabály amiatt vált
szükségessé, mert Eusapia több izben megkísérelte bal
lábszárát vagy ballábát a mellette levő asztalláb tá->
masztékául felhasználni, miközben felülről a kezek
ellentétes nyomást gyakoroltak.
Szerző a médiumtól balra, felesége jobbra ült.
Kezeit mindkét felől tartják, felső teste jól látható.
Világitás: két-égős nagy állólámpa és az utcai lámpa,
melynek fénye a ¡nyitott erkélyajtón át a szobába árad.
Most az asztallap könnyed érintésére több teljes
eleváció következik be, mikor is mindig a médiumtól
balra eső asztalláb emelkedett utoljára a magasba.
A lábak, a lábszár vagy talán a comb egyáltalán nem
működött közre, mint támasztó pont. Az iv papiros
a kisérlet után nem volt gyűrődött, sem szakadt. Két
oldalán halvány csikók, melyek az asztallábakkal való
véletlen oldalérintkezésről tanúskodtak. Ez a kisérlet
szerzőnek kifogástalannak tünt.
Ülés 1898 junius 6-án szerző müncheni lakásán

Világitás: két lámpa a zongorán s egy harmadik
egy alacsony széken. Mint junius 5-én, most is odatüzött fehér ivpapirosok akadályozzák meg az asztallábaknak s a médium lábszárának és lábainak közvetlen érintkezését.
Jobbról dr. Scháueffelen, balról drí. Albrecht orvos ellenőrzi a médiumot. Lábai meg vannak kötözve.
1
Az asztallap alsó széle és az ülő Eusapiának térdei közt a távolság
37 cm., az asztallap f e h ő széléig 35 cm.

10 óra 37 perc. Különféle asztalelevációk következnek be, melyeknél rendszerint először az asztalnak a
médiummal szemközti oldala emelkedik fel, azután a
felé eső.
Az asztalszöglet dr. A.-nál áll legmélyebben, de
az asztalláb itt is elhagyja a padlót. A médium felváltva egyik vagy másik kezét felemeli az asztallapról,
de egyj-két ujja mégis állandóan érintkezésben marad
a lappal. Amint dr. Albrecht megpróbálja az asztalt
felülről lenyomni, mintha ellenállást érezne. 10 óra 44
perckor dr. Scháueffelen helyet cserél G. tanárral. A
legközelebbi elevációnál mindkét ur kijelenti, hogy a
médium kezei és lábai nem vettek abban részt.
Két további, ugyanazon feltételek mellett bekövetkezett elevációnál először az asztalnak Eusapia felé
eső keskeny oldala emelkedik fel. Térdeit és lábait a
mellette ülő urak kezeikkel ¡és lábaikkal ellenőrzik (részben ugy, hogy kezeiket térdére teszik).
A legközelebbi eleváció avval kezdődött,
hogy
először a médiummal szemben fekvő keskeny oldal
emelkedett mintegy 20—40 centiméternyire a padlótól; azután követte a másik keskeny oldal, ugy, hogy
az asztalnak az ellenkező oldalon támasztópontra kellett találnia; azonban ennek okát nem' lehetett kideríteni.
A megfigyelők ezt a folyamatot különösnek tartották.
11 óra 17 perc. Az ellenőrzést még azzal is megszigorítjuk, hogy szerző hosszában az asztal alá fekszik és mindkét kezével állandóan vigyázza a médium
lábszárának és lábainak helyzetét. Ezenfelül G. tanár
és dr. Albrecht a médium testének jobb és bal felét
ellenőrzik. Újból több, kopogó hangoktól kisért asztaleleváció következik be.
11 óra 49 perckor v. Keller tanár a médiumtól
balra, dr. Albrecht jobbra foglal helyet. További ellenvetések elhárítása céljából a villanylámpát ernyő
nélkül az asztal alá tesszük, ugy, hogy a lábakra
teljes fény esik.

12 óra 5 perc. Három-négy aj asztalé melke clé s,
ugy, hogy valamennyi jelenlévő meg van győződve a
jelenség valódiságáról és a megfigyelés pontosságáról.
Ülés 1 9 0 5 február 20-án, szerző müncheni lakásán

8 óra 42 perc. Az asztal keskeny széle érintés
nélkül kétszer félig felemelkedik, miközben Eusapiát
balról dr. Albrecht, jobbról dr. Loeb orvos ellenőrzi.
Mindkét keze a levegőben látható. Elektromos vörösfény.
8 óra 50 perc. Eusapia felkel székéről. A lámpát az
asztal alá tesszük. Az Eusapia felőli keskeny oldal ismét felemelkedik. A médium lábai láthatók. Fekete
ruhája balról érintette az asztallábat. Két asztallábnak
ugyanezen feltételek mellett közvetlenül ezután bekövetkezett elevációjánál a ruha már nem ér az asztallábhoz. Ezek az aszialemelkedések
az asztalnak a médium által való testi érintése nélkül következtek be.
9 óra 48 perc. Valamennyi jelenlévő feláll. Eusapia
kinyújtja kezeit maga elé. Az asztal 1 m. távolságban
van tőle és a ¡felé fordult keskeny oldalán lábaival szas
badon a levegőbe emelkedik.
Ülés 1903 február 22-én szerző lakásán

Világitás: öt lámpa, köztük két villanyos.
9 óra 22 perc. Flournpy tanár (Genf) átveszi Eusapia
baloldalának, szerző jobboldalának ellenőrzését.
9 óra 24 perckor Eusapia leveti fekete szoknyáját
ugy, hogy most fehér alsószoknyában ül. A ruhának az
asztallábakkal való érintkezése most könnyebben lát-i
ható. Dr. L. áz asztalemelkedések alkalmával erős
izomösszehuzódásokat figyel meg a lábakban.
9 óra 29 perc. Flournoy ellenőrzi kezével a bal
oldalt és a térdet. Az asztal teljes elevációja.
9 óra 34 perc. Flournoy tanár térdét Eusapia baltérdéhez támasztja. Balkeze a médium balkezét fogja,

jobbjával mindkét térdet ellenőrzi, ugy, hogy az egyik
térd hüvelyk- és mutatóujja kfözt, a másik harmadik
és negyedik ujja között van. Eusapia mindkét ellen r
őrzött kezével megérinti az asztalt, mely először balra,
azután jobbra hajlik és mind a négy lábával a levegőbe
emelkedik. A lebegő asztalt Eusapiának már csak balü
keze érinti.
9 óra 41 perckor ugyanez a kisérlet hasonló feltételek mellett megismétlődik.
10 óra 40 perc. Midőn Flournoy tanár egy éppen
keletkezőfélben lévő eleváció alkalmávajl egészen lenyúl
Eusapia lába és az asztalláb közé, a felemelkedés nem
következik be.
Ülés 1903 február 24-én szerző lakásán

Világítás: négy lámpa, köztük egy elektromos.
9 óra 7 perc. A médiumtól balra Flournoy tanár,
jobbra Meebold ur. Egy megkísértett asztalelevációnál
Eusapia az asztallábat bal lábszárának hátuljához támasztja.
9 óra 27 perc. Flournoy tanár átfogja a médiumnak
mindkét kezét és lábát. Az asztal több izben teljesen
felemelkedik a földről, 20—30 cm.-nyi magasságba.
9 óra 34 perckor az egészen felemelkedett asztal —
ugyanazon ellenőrzés mellett — anélkül, hogy Eusapia
érintené, 3—4 másodpercig lebegő helyzetben marad s
aztán lassan lesülyed.
»
Egy 1903 október 26-ról keltezett levélben^ Flournoy
tanár ezt irj/a a szerzőnek:
»Azon tények közé, melyeket négy év előtti párizsi
észleleteimmel egyezően mint feltétlenül bizonyosakat
igazolhatok, tartozik az önnél tartott két ülésen előfordult asztallevitáció; az egyiknél Eusapia mindkét kezét
rátette az én kezemre és pedig a levegőben lebegő asztal
sarkán. Egyidejűleg módomban volt látni, hogy Eusapia
lábai az asztalt egy ponton sem érintették. Valami láthatatlan erő tartotta az asztalt lebegésben, annak a

tekintélyes nyomásnak ellenére is, melyet Eusapia kezei
az enyémek utján az asztalra gyakoroltak. A másik
esetben a levegőbe emelkedett asztalt Eusapiának sem
kezei sem. lábai nem érintették. A lebegő asztal lassan
ereszkedett le a padlóra és nem dobogva esett le, mint
máskor.«
>
Ülés 1903 május 3-án szerző lakásán

Világitás: négy lámpa.
8 óra 55 perckor Eusapia kezeit a levegőbe emeli;
ezeket, valamint lábait v. Lang és v.i Keller tanár
urak ellenőrzik ugy, hogy Eusapiának lehetetlen volt az
asztalt érintenie. Ebben a helyze|tben szerző megfogta 'az
asztal ellenkező oldalát s megpróbálta Eusapiától elhúzni. Valami hatalmas erő szilárdan tartotta az asztalt, ugy, hogy még néhány cm.-nyire sem sikerült hátrahúzni. Az ellenhatás elasztikus ellenállást mutatott.
Az 1903 márc. '7, 9, 10 és 15-én tartott üléseken
résztvett Dessoir tanár (Berlin). A leirt feltételek mellett több izben bekövetkeztek asztaíelevációk. Azonban
Eusapiának imitt-amott alkalmazott
segítése, valamely tagjának — ¡kezei és lábai váltogatásával —
ismételten megkísérelt kiszabadítása okvetlenül hozzájárult ahhoz, hogy az egyes kifogástalan és megtámadhatatlan kísérletek kedvező benyomását megsemmisítse.
Mindazonáltal egyes elevációknál Dessoir kontrolja mellett sem lehetett kimutatni, hogy a médium az
asztalt érintette volna. Dessoir megfigyelései szerint
(1903 március 10-én kelt levele alapján) az oldalzó
asztaleltolódásoknál — ha Eusapia kezei az asztal
mellett vagy felett ellenőrzés alatt mozgásokat végeztek — állandó vizsgálattal meg lehetett állapítani, hogy
sem lábai, sem öve felől nem történt érintkezés. Viszont
Dessoir azt hiszi, hogy ruhájának egy része jobbról
vagy balról minden egyes alkalommal érintkezett az
asztallábakkal. Néha ugy tünt neki, mintha a könyökökön
valami meghosszabbítás volna, továbbá, hogy Eusapia

gyakran nagyon energikus mozdulatokkal kisérte a
jelenségeket. 1903 március 15-én Dessoir tanár, aki
baloldalt a körön kivül térdelve figyelte a jelenségeket,
gázfénynél, állítólag azt látta, hogy a médium lábai
mellett valami sötét sáv jön ki, mely pálcához volt
hasonló. 1 Dessoir feltételezi, hogy ez a segédeszköz
emelte fel az asztalt. Azonfelül ismételt észleletei alapján azt is megállapította, hogy — bár a lábak nyugodt
helyzetben voltak, látható ellenőrzés alatt, — ruhakitüremkedéseket lehetett megfigyelni, melyeknek az
asztalelevációkkal összefüggésben kellett lenniök. Ezeket a magukban véve helyed megfigyeléseket ma már
mindenesetre máskép lehet megmagyarázni, mint
eddig történt. A fekete, pálcaszerü masszával, mint
Dessoir megállapította, a médium egy kicsiny, mint-í
egy 40 cm. távolságban, a függöny mögött álló asztalt húzott elő s taszított ismét vissza.
Ülés 1909 április 15-én Gellona ur genovai^lakásán

Jelen vannak: Morselli tanár (pszihiáter és Eusapiáról szóló terjedelmes mü szerzője), Penzing tanár
(botanikus). A házigazda, Gellona (iró) is irt könyvet
Eusapiánál szerzett tapasztalatairól. Világítás: lecsavart
petróleumlámpa. Gellona a médiumtól balra, szerző
jobbra ül. Miután Eusapia mehanikai beavatkozásán
nak! a lehetőségét is elvettük, az asztal több izben teljesen felemelkedett, miközben a médium csak egy-két
ujjal ért az asztallaphoz.

A francia vizsgálóbizottság
m e g álla pllásai
Az 1905, 1906 és 1907 években a párizsi Institut Général Psychologiquetől kiküldött, francia tu1
Ennél a megállapításnál szerző is a körön kivül volt s gyertyával az
asztal alá világitott, hogv Dessoir tanár a ruha vitorlaszerü kitüremkedéseit
jobban megfigyelhesse. Midőn ő kifejezést adott abbeli gyanújának, hogy a
médium talán valami fekete pálcát hisznál, szerző azonnal intézkedett, hogy
Dessoir megvizsgálja a médium testét; ez a vizsgálat azonban negativ eredménnyel járt.
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dósokból álló bizottság rendkívül gondos vizsgálatoknak 1 vetette alá az Eusapia Paladinónál jelentkező
médiumos jelenségeket. E vizsgálatok első sorozata
13, a második 16, a harmadik 14 ülést töltött be.
Ä résztvevő tudósok közé tartoztak többek közt
Courtier, Branly, d'Arsonval, M. és Mme Curie • (a
rádium felfedezői), Bergson s mások. A modern fiziológiának minden lehető fizikai segédeszközét és
regisztráló készülékét alkalmazták a megfigyelt tények
objektiv megállapítására. E tények közé tartozott egyebek közt az asztal 2 teljes felemelkedése is.
Ilyen levitáció volt 1906. március 3-án; baloldali
ellenőrző Gyurgyevics, jobboldali d'Arsonval, mig a
térdeket Bergson figyelte meg.
Ugyanez a jelenség megállapittatott 1905 szeptember 4-én (balról d'Arsonval, jobbról Gyurgyevics,
Eusapia csak egy kézzel érintette az asztalt), 1905
április 3-án, 1905 szeptember 13-án, továbbá 1905
október 4-én, anélkül, hogy Eusapia az asztalt érintette volna. Az asztallábak távolsága a padlótól 30
cm. A lebegés tartama 7 másodperc.
Hasonló megfigyelés alkalmával 1905 október 5-én
10 órakor csak M. Curie keze érintette az asztalt^
Eusapia keze az övén feküdt. A levitáció magassága
25 cm., tartama! 4 másodperc. 10 óra 2 perckor ujabb,
teljes asztalemelkedések, anélkül, hogy Eusapia bármiféle észrevehető kontaktusban volna az asztallal. M'.
Curie kezét Eusapia térdén taMotta. A levitáció magassága 25—30 cm. 1906 április 3-án Eusapia lábai
a levitáció alatt a széklábakhoz vannak kötözve. Balról M. Curie, jobbról Feilding az ellenőr. M. Curie
keze érinti az asztalt, Eusapia keze az övén nyugszik.
1905. április 9-én 10 kilogrammos súlyt tesznek az
asztalra. A médium testének ellenőrzését Ballet és
d'Arsonval tanárok végzik, az asztalt csak Ballet keze
érinti s mégis felemelkedik. 1906 február 8-án Gyur1

Psychol.
tanára.
77 cm.
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Rapport sur les séances d'Eusapia
Paladino.
Bull, de l'Institut
Gén.
1908. 405 - 578. 1. A jelentés szerzője Courtier, a Sorbonne pszlhológiaNyersfa asztal kiálló szélek nélkül, hossza 97, szélessége 50, magassága

gyevics az asztal alatt fekve fogta Eusapia lábait.
Baloldali ellenőr Curie, jobboldali Courtier tanár. Teljes asztalemelkedés mind¡ a négy lábbal.
1905 julius 22-én az Eusapia melletti két asztalláb majdnem egész hosszában a padlóra erősitett
csövekbe volt eresztve. Gyurgyevics és d'Arsonval gyakorolták az ellenőrzést. Eusapia érinti az asztallapot.
Az asztallábak a levitáció alkalmával a csövek nyílásán fölül emelkednek.
Teljes asztaleleváció következett be 50 cm. magasságra 1907 október 16-án, mikor valamennyi résztvevő állt. Emellett Courtier fogta Eusapia lábait. M.
Debierne Eusapiától vezetett kezével megérintette az
asztalt, Gyurgyevics pedig Eusapia másik kezét tartotta. Az asztal lebegő helyzetében oszcilláló és ritmikus mozgásokat végez, miközben a másodperceket
hangosan számlálják. A lebegő állapotban töltött leghosszabb idő 52 másodperc. (1906 november 5., baloldali kontrol Mantin, jobboldali Le Roy-Dupré.)
Az Eusapia melletti két asztalláb megfigyelésére
villanyos kapcsolás utján grafikus kontrolt rendeztek
be. Mindegyik asztallábban hengerbe helyezett rugó
volt, mely, amig -az asztallábak a padlót érintették,
összenyomva maradt. Mihelyt azonban a lábak felemelkedtek, a rugók kitágultak, miáltal egyrészt egy
kis fadugó tolódott ki az asztallábból, másrészt pedig
két fémlemez villanyos kapcsolata idéztetett elő. Az
elektromos áramnak eként bekövetkezett bekapcsolódása mozgásba hozta a Desprez-féle jelzőkészüléket,
vagyis a kiymographiondob bekormozott papirosán egy
irónt; ez a dob másodpercenként két mm. sebességgel
mozgott. Két-két asztallábnak egy-egy rugó felelt meg,
ugy, hogy, amint a lábak felemelkedtek, két görbe
keletkezett. 1 Már most, ha feltételezzük, hogy Eusapia
valamelyik asztalláb számára támasztópontot keresett
volna, ugy, hogy az egyik asztallábat valamelyik lábára
vagy lábszárára feltette volna, akkor ezzel nyomást gyakorolt volna a fadugóra,; aminek következtében az
visszatolódott volna az asztallábba, a rugót össze,1

Később ezt az eljárást mind a négy asztallábon alkalmazták.

nyomta volna s a villanyos kapcsolat
megszakadt
volna. Eképen automatikusan regisztrálni lehetett az
elektromos áramkapcsolat megszakadása által az esetleges mehanikai beavatkozást.
A médium széke egyszer Marey-féle, másszor római mérlegen állt. Ezek a mérlegek is össze voltak
kötve egy Marey-féle dobbal, mely a médiumnak minden ( + vagy —) sulyváltozását, erősebb mozdulatát,
felemelkedését, leülését feljegyezte a mérlegen. Testi
mozgások ingadozást idézhetnek ielői a súlyban és eképen
tévedésekre adhatnak alkalmat.
Enne|k a vizsgálati módszernek általános eredménye
az volt, hogy a médium súlya minden teljes asztalelevációnál növekszik, vagyis Eusapia nehezebb lett az
asztal súlyával, mhntha az
emelkedésnek
támasztópontja az ő testében lett volna.
Két lábnak úgynevezett féllevitációjáníál súlycsökkenés állt be, ami teljesen megfelel a mehanikai törvényeknek.
A bizottság ezt az eredményt tartotta a legfontosabb ténynek, melyet vizsgálataiból nyert.
A római mérlegnél ezenfelül még számlapról is
le lehetett olvasni a súlyt. Az asztal hét kilogrammot
nyomott. Azonban Eusapia néha 10 kilogrammal lett
nehezebb; a három kilogrammnyi többletet Eusapia
eleven erejének, vagyis levitáció alatti görcsös, egyidejű mozgásainak tulajdonították. így például
az
1905 junius 26-án nyert görbék a következő leolvasható tényállást mutatják: asztalemelkedés négy lábbal
4'5 másodpercnyi idő alatt. A médiummal szemben
fekvő (3. és 4.) asztallábak utoljára emelkedtek
fel és legelőször estek vissza; viszont az Eusapia melletti (1. és 2.) asztallábak hat és egynegyed másodpercig maradtak a levegőben. A súlyvonal a médium súlyának 8—9 kilogrammos gyarapodását mutatja, amiből 7 kilogrammot az asztalra, a
fölösleget pedig a médium eleven erejére kell számítani. A
súlygyarapodás fokozatosan történik; az 1. és! 2. asztalláb emelkedésével kezdődik s akkor éri el maximumát,

mikor mind a négy láb a levegőben van; ekkor a
görbe első izben kanyarodik le, a 3. és 4. asztalláb
leesésével és második mozdulatát lefelé, az 1. és 2.
asztalláb visszaesésekor mutatja.
Ennek! a magában véve exakt eljárásnak komplikált
tehnikája magától értetődőleg több tekintetben tökéletlen; de a főtények megállapításában kifogástalan volt.
Egy izben az asztalemelkedés sulyváltozás nélkül ment
végbe, mint a fcjörbe mutatta. Utánanéztek a gyorsírásos
jegyzőkönyvben s 'megállapították, hogy Eusapia egyik
szomszédjának nyújtotta kezét, ami teljes sulyeltolódást
eredményezett.
Az eredeti nagyságban reprodukált 17 görbe-tábla
rendkívül tanulságos és megtámadhatatlanul
bizonyítja, hogy a jevitáciékat nem az asztallábakkal való
mesterkedések hozták létre. Viszont azonban ugyanezeket az eredményeket kapnánk akkor is, ha a médium
kezeivel emelte volna fel az asztalt.
Az asztal érintése vagy nem érintése felől a görbék nem adtak felvilágosítást. Itt a megfigyelők ellenőrző érzékszerveinek kell a grafikus módszert kiegésziteniök.
Ugyanez a {súlygyarapodás következik be, ha például a médium (testi érintés nélkül) egy a függöny
mögött álló kis asztalt előhúz és a levegőbe emel.
Ilyen megfigyelést tettek és grafikusan regisztráltak
1905 junius 15-én.
Érdekes kísérletet végeztek 1907 junius 13-án,
melynek során bebizonyosodott, hogy az élettelen tárgyakra való távolbahatás Eusapiának nemcsak
baloldalából indulhat ki. Egy kis asztalnak oda nem rögzített lapja Eusapia fejének közelítésére testi érintés
nélkül felemelkedett. Ezen kisérletnek ugyancsak sikerült ismétlésekor Mme Curie kezét a médium homlokára
tette s előzetesen meggyőződött arról, hogy Eusapia'
és az asztalka között semminemű testi összefüggés
nincs. A kísérlet alatt Gyurgyevics a médium bal,
Debiejrne pedig jobb oldalát ellenőrizte.

Élettelen t á r g y a k m o z g a t á s a
átvitele

és

A szerző tapasztalatai

Az ülési asztalnak érintéssel és anélkül való levitációja csak egyik speciális esete a médiumizmus mehanikai tüneményei nagy csoportjának, tudniillik tárgyak mozgatásának testi érintés nélkül vagy csak egészen könnyed érintéssel. Eféle folyamatok közül leggyakrabban Eusapia Paladinónál 1 fordulnak elő az
ülési asztalon előidézett mehanijkai változások ugy, hogy
célszerűnek látszott ezeket (az előbbi fejezetben) külön tárgyalni.
Azonban bármely más tárgy is, mint például székek, kisebb asztalkák, egyéb bútordarabok, hangszerek,
kosarak, tudományos készülékek stb., mihelyt Eusapia
közelébe kerülnek
(legalkalmasabb 1—U/2 méternyire balra, háta mögött, függönnyel takaYva), megmozdulnak, előrehuzódnak, testére (hátulról rákapaszkodva) vagy az ülési asztalra fektettetnek, vagy tüntetően feje fölé tartatnak. Ugyanígy eltaszíttatnak, erővel visszalöketnek, vagy az ülésen résztvevők feje fölött
a levegőbe emeltetnek. Olyan hangszerek, melyeket ütve,
vagy húzva kell megszólaltatni (zongora, gitár, hárfa,
kéziharmonika, zenélő doboz stb.), vagy tudományos
készülékek (metronom, vagy elektromos kapcsoló) a
telekinetikus behatás következtében működni kezdenek.
Magától értetődik, hogy Eusapiát mindezeknél a
folyamatoknál kezeinek és lábainak lefogásával és fejének megfigyelésével szigorúan ellenőrizni kell; mert
mihelyt sikerül neki ügyes helyzetváltoztatással (cipője lehúzásával) egyik kezét vagy lábát észrevétlenül kiszabadítania, egészen nyugodtan használja azt,
kitéve magát annak a veszélynek, hogy csalónak tartják. Egy, a müncheni üléseken felvett villanófény1
Eusapia Paladino különösen a megeröltetőbb jelenségek alatt a hisztcrohipnotikus szomnambulizmus (trans?) állapotában van.

fotografía mutatja a levetett cipőt, a mellette ülő ellenőr lábán.
Némelyik hatás, igy például a kéziharmonikián való játék nem érhető el pusztán az egyik kéznek használatával.
Ä teljesítmény erősségével párhuzamosan halad a
médium kimerülése. Sürün tartott ülések gyengitőleg
hatnak, miért is hetenként rendszerint csak két-három
ülést szokás rendezni. Az ülések után gyakran jelentkezik
intenziv fejfájás, apatia, az érverés gyorsulása, a fejdudor erős fájása. A jelenségek alatt pszihikai és
testi, nevezetesen izombeli feszültség, nagy motorikus
nyugtalanság (lábdobogás stb.).
Nemi megtartóztatás előmozditja a teljesítményeket, nemi érintkezés ellenben gyengíti. Valamely feladat sikerét gyakran kiséri a hiszteroszomnambul állapotban lévő médiumnak gyönyörérzése (kéjérzés?);
magatartása szomszédai iránt könnyed-erotikusán színezett. így például a tetőfokon felkiált: »Oly boldognak érzem magamat!«, megcsókolja szomszédját stb.
A konvulziv megfeszülés bizonyosfajta paroxizmusig fokozódik, gyakran hisztérikus nevetéstől kisérve; mihelyt a tetőfokot elérte, enged a feszültség,
az izmok elernyednek. A vajúdási folyamat nyöszörgéssel, fájdalmakkal van egybekötve és emlékeztet a
szülési folyamatra.
Már az egyszerű, elfogulatlan megfigyelés is állandóan mutatja az ¡erőknek a létrehozott jelenség erősségének megfelelő elhasználását.
Sötétség fokozza a jelenségeket, növekvő világosság gyengíti őket s a médium kedvetlenségérzeteivel
van összekötve, ámbár számos jelenség teljes esti világításban folyt le. Nappali világitásnál szerző sohasem
tudott Eusapiánál telekinetikus teljesítményeket megfigyelni, bár más szerzők, kivételes esetekben, ilyeneket is konstatáltak.
Az egész kísérleti szabályzatnak tekintettel kell
lennie arra, hogy a jelenségek pszihofizikai kísérőjelenségei ne gátoltassanak és ne hiusittassanak meg.

A résztvevőknek a várt jelenségre túlságosan intenziven irányuló figyelem-megfeszülése kedvezőtlenül hat.
Ennélfogva ajánlatos nyugodtan társalogni (parlare!)
valamely közömbös témáról, miközben természetesen
a legélesebben kell vigyázni az ellenőrzésre. .Ámbár
nem egy esetben előre látható a kivánt eredmény bekövetkezése, az mégis sok tekintetben meglepő jellegű.
Alább közli szerző néhány saját megfigyelését e
csoportba tartozó folyamatokról, jegyzőkönyvi
feljegyzései alapján. 1
Ülés 1 8 9 4 április 5-én Simieradsky tanár római lakásán

Eusapiát balról Richet tanár, jobbról Danilewsky tanár figyeli meg. Erősen tompított világítás. Egy, körülbelül félméternyire Eusapia széke
mögött álló pianino, melynek háta Eusapia felé van
fordítva, oldalt félméterre eltolódik, ezenkívül néhány
billentyű, a felsőbb oktávákban leütődik. Ezen jelenség
csalással való végrehajtása ja- fennforgó körülmények
közt lehetetlen volt. ¡
,
u
Ülés 1 8 9 4 április 7-én Simieradskynál

Homály. Ch. Richet Eusapia egész testét átölelve
tartja és a médium kezei és lábai tekintetében nem
tévedhet. Egy, Eusapia háta mögött álló nehéz asztal
eltolódik. Az asztalterítő a jelenlévő tudósok feje fölött
a szobába repült. Egy lámpa, egy bekormozott tányér,
egy pohár az Eusapia mögött 1 m. távolságban lévő
pohárszékről átszállitódik az ülési asztalra.
Ülés 1 8 9 4 április 8-án
Charles Richet tanár római lakószobájában

Jelen vannak Richet, szerző, Eusapia.
Szerző a médium
egész felső testét

Homály.
karjaiba

1
A feljegyzés k maidnem mind az ülések folyamán készültek diktálás
után, a percek feltüntetésével. Csak kivételképen történtek feljegyzések közvetlenül az ülések után.

zárja, lábaival ellenőrzi Eusapia lábait; azonkivül Richet tapogatva ellenőrzi. Egy, Eusapia mögött 75 centiméternyi távolságban álló pohárszékről könyvek repülnielk: a szobába, egy gyertyatartó a földhöz vágódik, papirosok és névjegyek kerülnek az ülési asztalra. Erős
kopogóhdyigok, melyek ugy hangzanak, mintha egy
kéz ütne a pohárszék márványlapjára. A jelenségek
ala|tti a mély transzban lévő médium csettintő és inyenc
kifejező mozdulatai.
,
Ülés 1 8 9 4 április 9-én Simieradsky lakásán

Homály. Richet Eusapia előtt térdel, lábait és alsó
testét átöleli, feje a médium mellét érinti, szerző pedig
mindkét kezét fogja, balkezével Eusapia jobbkezét és
jobbjával p. ibalt. A médium nyöszörög, borzong, rázkódik; következik három heves hajitó izomrándulás;
minden mozdulattal egyidejűleg egy, Eusapia mögött a
pohárszéken fekvő deszka háromszor erősen a márványhoz ütődik. A deszka távolsága a médium fejétől
1 m. 36 cm. A kísérleti feltételek mindennemű lehetőségét kizárják annak, hogy Eusapia ezeket az ütéseket
mesterségesen idézte volna elő.
Ülés 1894 április 10-én Simieradsky házában

Eusapia függölámpa alatt áll, mely több, mint 60
centiméternyire van feje fölött és semmiféle összeköttetésben nincs a médiummal. Szerző jobbkezével fogja
Eusapia balkezének öt
ujját, balkezével jobbjának
öt ujját és ellenőrzi fejét. Ezen kísérleti feltételek
mellett a vászonba burkolt függőlámpa mintegy harmincszor fel- és lehúzódik.
Eusapia teljes testmagassága 1.55 m., szerzőé 1.88
m. Lehúzáskor a lámpa burkolata majdnem
érinti
szerző haját. Hirtelen egy kéznek — mely nyilván a
burkolatban van — öt ujja erőteljesen érinti szerző
fejét. Ugyanez az eset megismétlődik más résztvevők-

kel is, Richetvel, Dobrzyskivel, stb. Ezenfelül ki is
tapogatjuk a burkolat mögött lévő kezet. Ezen jelenség homályban folyt le.
Ülés 1 8 9 4 április 12-én a római Palazzo Lovatiban

Homály. Eusapia mindkét kezét fogom,
lábait
lábszáraimmal átfogom. A mély transz-iállapotban lévő
médium feje jobb vállamon nyugszik. Az Eusapia széke
mögött 1*25 méternyiré álló; hárfa húrjai megzengenek, mintha kéz kapott volna beléjük. A médium
&s a [hangszer közt semmiféle anyagszerű összeköttetés
nincs. Az ajtók zárva. A médiumon és szerzőn kivül
senki sem volt a szobában. Ugyanezen kísérleti feltételek mellett egy legyező, mely a szerző háta mögött
egy méternyi távolságban fekvő asztalon volt, szerző
bal karjára kerül. Egy a közelben álló szék felborul.
Ülés 1894- augusztus 25-én Carquéranne-kastélyban

Ochorowicz tanár a földön fekve fogja Eusapia
mindkét lábát. Sidgwick tanár (cambridgei filozófus)
felelőséget vállal Eusapia jobbkezéért; szerző balkezét
fogja; Richet tanár háta mögött állva kezét Eusapia
szájára teszi. Annak ellenére, hogy négy tudós fogja
át, 10 óra, 7 perckor hangok ütődnek meg a zongorán,
mely 70 centiméternyire van Eusapiától és billentyűzetével fordul felé, mintha egy ujj játszanék rajta,
még pedig az Eusapiához legközelebb fekvő oktávában.
A lámpa el van oltva, de a kivilágított mellékszobába
vezető ajtó kissé nyitva van. Félhomály.
11 óra 31 perc. Sidgwick tanár ugy véli, hogy
tapogatás utján egy Eusapiából kiinduló karszerü képződményt érzékel, mely a médium háta mögött 30
centiméternyi távolságban álló tárgyakat (doboz irónokkal, pohár) megragadja és az ülési asztalra teszi.
Ellenőrzési feltételek, mint fent.
12 óra 9 perc. Richet az asztal alatt fekszik,

0 . Lodge tanár ellenőrzi a médium baloldalát és
fejét, szerző a jobboldalát. Egy zenélő doboz szerkezete, mely Eusapia mögött az asztalon áll, fedelének
forgatásával felhuzatik. Ezenkívül ismételt ütések a
zongora billentyűire. Emellett számos változatos érintési jelenség.
Ülés 1894 augusztus 27-én Carquéranne-kastélyban

Félhomály. A padlón, ernyő mögött,
lecsavart
lámpa áll. Jobbról 0 . Lodge tanár fogja Eusapia fejét
és jobbkezét. A médium baloldalát és lábait Mme
Sidgwick ellenőrzi. Az ülési asztalra kerülnek tárgyak, melyek oldalt egy méternél nem messzebbre vannak Eusápiától; igy vizesüveg (11 óra 49 perc), zenélő
doboz (12 óra 13 perc), mely egyúttal fel is huzatik.
12 óra 9 perckor billiárdgolyó esik az asztalra; 12
óra 20 perckor pedig egy dinnye.
12 óra 14 perckor Eusapiát jobbról Richet és
Lodge, balról Mme Sidgwick és szerző lefogják. Az
asztal alatt fekszik dr. Baretta és ellenőrzi lábait.
Feje O. Lodge vállán nyugszik. Néhány
zongorabillentyű erőteljes leütődése, kisérvé a kisérleti személy
egyidejű izomösszehuzódásaitól (12 óra 14 perctől 12
óra 17 percig). 12 óra 26 perckor ugyanezen feltételek mellett el játszódik a zongorán egy skála. Számos
érintési jelenség.
Ülés 1896 május 11-én a római Palazzo Lovatiban

Homály. Eusapiát dr. Richard Voss (a néhai
regényíró) és szerző ellenőrzik. Kivülük csak Brenda
grófnő van jelen. Az egy méternyi távolságban fekvő
gitárból pizzicato-hangok hallatszanak. Felgyujtjuk a
villanyos világítást. Újból hangok a gitáron. Szerző
konstatálja, hogy a hangszer és a médium között semminemű testi összeköttetés nincs. Újból homály. Eusapia szerző ölébe ül. Egy szék a közelben mozgásba

jön. Valami felkapja az asztalon fekvő kézidobot és
ütemesen veri, Eusapiának az asztallapon végzett karmozdulataival összhangban.
Ülés 1898 május 28-án szerző müncheni lakásán

Ä szoba félhomályban. A médium 1 feje látható, kezeit szerző fogja; a mögötte lévő függöny mögül
kézidob bukkan ki. Lassan, lebegő állásban a médium
feje fölé mozog és az ülési asztal közepére leereszkedik. A kézidob és a médium között semmi anyagszerű összeköttetés nincs. Ezután a kézidob mindenki
szeme láttára felemelkedik az asztalról s hátrafelé a
padlóra esik ugy, hogy Eusapia mögött a függöny
szélén fekve marad. Ezen a helyen a kézidobon több
ütés hangzik fel, amit Eusapia balkezének egyidejű
szilmpatetikus mozgásai
kisérnek. Végül a kézidob
függőlegesen felcsúszott a baloldalt ülő hölgy ruháján
s ennek ölében fekve maradt.
Ülés 1898 május 30-án szerző lakásán

A szoba félhomályban. Eusapia baloldalát Lipps
tanár, jobboldalát br. v. Branca tábornok ellenőrzi.
Szerzőt a (körön kivül van. Lipps mellett jobbra kézidob
fe|kszi!ki a ¡szőnyegen és szerző a padlón térdelve konstatálja, hogy fonál- vagy más efféle érintkezés a tárgy
és- a médium közt nincs. Erre a kézidob mozgásnak indul' s félig csúszva, félig ugorva Lipps tanár ölébe jut.
Ez a jelenséget azzal próbálja megmagyarázni, hogy
Eusapia a hangszert ballábával (mely pedig a tanár
ellenőrzése alatt volt s melyen gombos cipő 2 volt) (juttatta az ő ölébe (minthogy lábát kihúzta a cipőből).
Lipps tanár azon az állásponton van, hogy Eu1
Két hölgy miaden ülés előtt teljesen levetkőztette Eusapiát s ellenőrizte
testét és ruháját.
2
Az ülésen használt cipőt ismételten megvizsgáltuk. Összesen 14 cm
magas, bokától a szár felső végéig 7 cm.

sapia mindig azokat a tagjait ellenőrizteti, melyekre a
kísérletnél nincs szüksége. Ha térdeit ellenőrizteti,; lábafejével dolgozik, ha lábafejét ellenőrizteti, kezeivel,
ha mindkettőt ellenőrzik, szájával. Ha a müncheni
pszihológusnak magyarázata a kézidobjelenségnél nem
is elégséges, mégsem lehet tagadni, hogy Eusapia az
1898 május 30-iki ülésen nagyon izgatott, nyugtalan
és rosszkedvű volt és gyanús mesterkedéseken kapatta
magát. Viszont ebben az ülésben is megmagyarázhatatlan marad Lipps számára:
1. az asztal teljes levitációja jó ellenőrzés mellett;
2. a médium háta mögötti függöny vitorlaszerü
megduzzadása, anélkül, hogy közte és a függöny között bármiféle összeköttetés lett volna és
3. néhány önmagán tapasztalt érintési jelenség,
melyek alatt Lipps hátul a médium mögött állt és
annak mindkét kezét két ur láthatóan lefogta.
Ülés 1898 junius 1-én szerző lakásán

A május 28-iki kézidob-jelenség ismétlődése. A médium lábait az asztal alatt fekvő szerző fogja, jobbkezét
dr. Albrecht, balkezét R. hercegnő, feje látható. A
megfigyelők azt állítják, hogy a kézidobot valami kiemelte« a (függöny mögül és az asztalra tette. Tény az,
hogy Eusapia visszahajlott, mintha valamely tagjának
a megfogandó tárgyhoz való közelítésével a feladat
könnyebbé válna.
Most szerző a körön kivül marad, a kézidobot
a padlóra teszi ugy, hogy Eusapia kinyújtott lábának
hegye még 30 cm. távolságban van tőle (mérés szerint). Szerző a tárgy mellett marad, mely tehát semmiféle összeköttetésben nincs a médiummal, amit szerző
és dr. Albrecht konstatálnak. Időnként világitás villanyos zseblámpával, melynek fénye elegendő a megfigyeléshez. A kézidob hirtelen elhúzódik szemeim elől,
háromszor a szőnyeghez ütődik és az Eusapiától balra
ülő R. hercegnő ölébe ugrik). Odaütődéskor a médium
megfelelő kézmozdulatai. Ezenkívül érintési jelenségek'.

Ülés 1898 junius 3-án szerző házában
A kézidob-kísérlet mgismétlése felváltva, dr. Albrecht, dr. phil. Offner, dr. phil. Schmidt, br. v. Lichtenstern tábornok, és szerző szigorú ellenőrzése mellett. Ezenkívül egy zenélő doboz felhúzása Eusapia;
által, érintés nélkül.
9 óra 2 perc. Dr. Offner és szerző ellenőrzik
a médium karjait és kinyújtott helyzetben lévő lábait.
Erős kopogóhangok, mintha bottal vernék az asztallapot. Minden hangot a médium fejének egyidejű rángása kisér.
Br. v. Lichtensterrt jegyzőkönyvbe mondja, hogy
a félhomályban pontosan megfigyelte, hogy Eusapia
álla jelentékenyen meghosszabbodott. Ugy tünt neki,
mintha a médium egy, az arcából eredő, körülbelül
8 cm. széles nyúlvánnyal, mint valami kalapácscsal, az asztalra ütött volna.
Ülés 1898 junius 5-én szerző lakásán
A médiumon kivül jelen van szerző és felesége. A
padlón a függönyön a médiumtól félbalra, 75 centiméternyire onnan, ahol ruhájaj a padlóhoz! ér, citera fekszik. Teljes világítás egy két-égős nagy ¡állólámpával,
mely szemben a zongorán van. A médium jobboldalát
szerző felesége, baloldalát szerző ellenőrzi. A citerán
pizzicatohangok zeydülnek meg, melyek
kivánságra
nyolcszor egymásután ismétlődnek. A kísérlet
alatt
szerző több izben ellenőrzi a médiumi s a citera ¡közti
teret és konstatálja, hogy semmiféle összeköttetés nincs.
A hangszer eltolódik, ide-oda mozog; a dolognak az a
látszata, mintha a függöny mögött működő láthatatlan erő idézné elő ezeket a változásokat. A szerző
ülése mögött álló támlátlan szék ugyancsak teljes világitásnál ide-oda tolódik, felborul, előhuzódik. A médium teljesen látható volt, kezeit és lábait szorosan
fogták. A balkéz egyidejű izommozgásai'.

Ülés 1898 junius 6 án

A ruha megduzzadásakor (lábak láthatók és ellenőriztetnek) G. tanár ugy véli, hogy balról egy tag
kinövését észleli.
i
Ülés 1902 április 24-én egy nápolyi magánlakásban

Szerző a ¡kísérletek céljaira egy üres szobát rendezett be. Eusapiát jobbról szerző, balról Ruspoli herceg ellenőrizte. Az asztalemelkedéseknél (teljes levitáció, miközben a médium csak könnyedén érintette az
asztallapot) Eusapia ruhája a tőle balra eső asztalláb irányában addig duzzadt, mig csak hozzá nem ért.
Szerzőtől a függöny mögött (fél méter távolságban Eusapia hátától) székre tett kézharmonikán hangok keletkeztek. A kisérlet megismétlésekor Eusapia
balkezével megfogta előtte függőlegesen az asztalra
könyöklő jobbkezem kisujját, jobbjával pedig hüvelykujját és kinyújtott ujjaimat ugy nyitotta és zárta, mint
harmonika ráncait. Ezen mozdulatokkal egyidejűleg
hallani lehetett a harmonikahangok beszivódását s kifuvódását. E kísérletnél a félhomályban Eusapia kezei, feje és felső teste láthatók voltak; lábai ellenőrzésünk alatt álltak. Az volt a benyomásunk, mintha valaki hozzánemértő próbált volna harmonikázni.
Azon kisérlet előtt, hogy egy tőle 45 centiméternyi
távolságban álló széket kívánságunkra megmozdítson,
azt követelte ezen az ülésen jelenlévő nővéremtől,
hogy érintse Eusapia ruhájával a széket (tagjait ezenközben fogtuk). így történt. A szék hamarosan mozgásnak indult, aztán — érintés nélkül, de a médium
jobbkezének egyidejű rángó mozdulatára ismét visszarepült.
Ülés 1902 április 26-án Nápolyban

Ülés helye az április 24-iki. Szerzőtől az ülési
asztalra tett kéziharmonika játszani kezd, bár billen-

tyiis oldala a médiumtól el van forditva. A kisérlet
alatt homály. Eusapia szerző és Ruspoli herceg közt
ült. E (kisérlet folyamán egy kézzel, ellenőriztem Eusapia
két karját és kezeit és észrevettem, hogy felső testéből
valamiféle nyúlvány képződött, mely testét a kéziharmonikával összekötötte. Ez elevennek látszott, a hangszer
irányában mozgott és érintésre ellenállást fejtett ki.
Ugyancsak ellenőrizte szerző a kisérlet alatt Eusapia
mindkét lábát is.
Ülés 1902 április 2 8 án Rómában, Ruspoli herceg lakásán

Eusapiát balról
Lucimi,
a római egyetem
fiziológia-tanára, jobbról Sante de Sanctis,
tanár
(pszihiáter és egy, az álmokról szóló, németre is lefordított mü szerzője) ellenőrzik.
Ezen ülés főjelensége a vitorlaszerü felfúvódása
annak a függönynek, mely Eusapia háta mögött fél
méternyire a fülkét elzárta. Világítás: két villanyos
vörös égő. Szerző — a körön kivül — megállapította,
hogy a médium s a függöny közt semmiféle
kimutatható, anyagszerű összeköttetés nincs. Luciani
tanár, aki székéről felkelt és szerző, amint kezüket a
függöny dudorodására tették (mely mintegy 40 cm.
átmérőjű volt) elasztikus ellenállást konstatáltak. Luciani felemelte a függönyt: a jelenség megszűnt; a
függöny mögött azonban semmi sem volt, ami magyarázatul szolgálhatott volna. Miután ismét mindenki helyet foglalt, a folyamat jó egynéhányszor megismétlődött. Midőn az ülés után a csillár három villanyégője
fehér fénnyel égett, miközben a tudósok jegyzőkönyveiket irtaik s [az ülések sorrendje az asztalnál nem változott, a függöny hirtelen megint felfúvódott; Eusapia székének támlája s az 50 centiméternyi távolságban lévő függöny között meglehetősen széles fénylsáv esett a padlóra. Egy-egy felfúvódás 25 másodpercig is eltartott. A jelenség egymásután mintegy
húszszor ismétlődött, anélkül, hogy a mi beavatkozásunk befolyásolta volna. A függönyt megérinthette az

ember, fölemelhette, az összekötővonalat Eusapia és
a függöny között átvághatta. Valamennyi jelenlévőnek ugy tünt, hogy ezen kísérletek alapján a függöny felfúvódás jelenségének tényszerűsége beigazolódott. 1
Ü l é s 1 9 0 2 április 29-én Rómában, Ruspoli herceg lakásán

Eusapia, mint 28-án, Luciani és Sante de Sanctis
tanárok között ül. Világítás: két vörösfényégő. Az ülés
foliyamia alatt Luciani felemeli a függönyt Eusapia
háta mögött és rábírja ezt, hogy szándékos távolbahatásokat gyakoroljon a háta mögött 1 m. távolságban álló tárgyakra oly módon, hogy az egész folyamatot szemmel és tapintással ellenőrizni lehessen. Egy
hangszerekkel megrakott kis asztal ide-oda mozogni
kezd, végül feldől. Szerző kilép a körből, bemegy a
fülkébe, az asztalt ismét felállítja és konstatálja, hogy
e közt és Eusapia közt mindennemű
összeköttetés
hiányzik. Azonban alig foglaltam el újból helyemet,
midőn az asztalka (lapja 52X41 cm.) újból felborult.
Ezenkívül Eusapia egy körülbelül 1 méternyi távolságban fekvő gitárra is hatott, ugy, hogy azt nyakánál
fogva ismételten felemelte és lefektette (jobbkezének
egyidejű mozgatásával). Mindezen folyamatok közben
Eusapia látható volt s kezeit és lábait Luciani és
Sante de Sanctis tanárok fogták.
1
Ochorowicz tanár azt állítja, hogy 1893 nov.—1894 januárig tartó varsói
vizsgálatai folyamán megállapította a függöny-jelenségek függését Eusapia
egyidejű izom-megfeszülésétől és pedig 2—4 m. távolságban. Jelentése ehhez a
következő átnézetet adja:

Gyenge izomfeszültség
Erős motorikus kontrakció

a függöny kidudorodása.
az egész függöny vitarlaszerü felduzzadása.
Legerősebb feszültség, felsikoltás . a függöny az asztalra csapódik és
teljesen betakarja a kísérleti személyt.
Nyugalom
a függöny mozdulatlan.
Ujabb izomkontrakció
függöny-mozgások.
Erős motarikus feszültség. . . . a függöny erős felduzzadása.
. . .

Eszerint a függöny-jelenségben kifejeződő mehanikai teljesítmény arányosan függ Eusapia izomfeszültségétől. V. ö. Albert de Rochas:
L'extériorisation de la motricité. Párizs. 1906, 155. 1.

Ülés 1903 február 16-án szerző lakásán

A függöny mögött kis asztal citerával. Erősen letompított fény. A médiumot dr. Albrecht és dr. Mindé
ellenőrzik. A jelenlévő v. Parish ür jegyzőkönyvéből idézem szórói-szóra a következőket: »Az asztalka a citerával kijön a függöny mögötti szobasarokból. A médium
kezei és lábai ellenőrizve vannak. Miközben az asztal
közelebb jön, Eusapia kezével megfelelő huzó mozdulatokat tesz. Az asztal ismét visszatolódik. A kísérlet
több izben ismétlődik; az asztal előrejövetele, valamint visszatolódása részben lökésszerűen, részben egyhuzamban történik. Egy izben az asztal a médium közelében 30 cm. magasra emelkedik. Más izben nagyon
gyorsan közeledik, felbukik, a citera a padlóra esik;
az asztal el van törve. Újból kifejezetten megállapítást
nyer, hogy az asztal közeledése és visszatolódása alatt
a médium kezeit és lábait Mindé és Albrecht abszolút
biztonsággal ellenőrizték.« A fej körvonalai állandóan
láthatók.
Ülés 1903 február 18-án szerző lakásán

A függöny mögött nagy kerek papírkosár áll, melynek fedele le van kötve. E kosárban billentyűzetével
lefelé kéziharmonika van felakasztva. Eusapiát dr. Richard Voss és szerző felesége tartják. A szobát csak
az utcai lá¡mpa fénye világítja meg, mely a függönytelen ablakokon bevetődik.
9 óra 45 perckor, imiközben Eusapia felső teste
jól látható, a kosárban felakasztott kéziharmonika
megszólal és az egész 65 cm. magas, 45 cm. átmérőjű
kosár lebegve Eusapia ífejének magasságába emelkedik.
A kosár fedele a lefelé fordított billentyűzettől 53 centiméternyire van (Eusapia kar jának»{tel jes hossza 76 cm.)l
Ülés 1903 február 22-én szerző müncheni lakásán

Eusapia a függöny előtt ül, jobbról dr. Albrecht,
balról dr. Mindé ellenőrzik. Erősen tompított világítás.

10 óra 10 perekor szerző a függöny mögé megy
és megállapítja, hogy az ott álló széknek a médiummal semmiféle összeköttetése nincs. Közvetlenül ezután
a szék előrehuzódik és is'mét visszamegy a helyére.
Ezenkívül megszólal a citera, mintha valami széles
hüvelykujj a húrokba kapna.
Ülés 1902 február 27-én szerző lakásán

A ¡szobát az (utcai lámpa fénye gyengén megvilágítja.
Eusapiát balról szerző, jobbról v. Keller tanár ellenőrzi.
10 óra 45 perckor a háta mögött széken fekvő citera
pizzicato-diszharmóniákban megszólal. Ezután szerző
és a médium feje közt átlebegve, Eusapia elé az asztalra fekszik. Ugyanezt a kísérletet a kéziharmonikával
is végrehajtotta, miközben a többi résztvevők jobbról
és balról ellenőrizték.
Ülés 1903 május 1-én szerző lakásán

Erősen tompított vöröís fény. Eusapia szerző és felesége közt ül ; mindketten ellenőrzik. Egy! 1 méternyire a
háta mögött álló asztalkát Eusapia, bal karjának
távolbaható gesztusával előrehuz, azután pedig ellenőrzött bal karjának erőteljes taszító mozdulatával oly
hevesen lök vissza, hogy az asztal feldől és lábaival
felfelé mered.
Ülés 1903 március 3 - á n szerző lakásán

Az utcalámpa bevetődő fénye. A médium mindkét
lábált a bialján ülő y. Langsur ölébe fekteti. ¡Mindkét keze
világosan, láthatóan az asztalon fekszik; s v. Keller
és v. Lang urak tartják őket. Feje látható. Ezen kísérleti feltételek mellett 8 óra 59 perckor a kosár a
függöny mögötti fülkéből kitolódik. 9 óra 20 perckor
mindkét kéz és láb ellenőrzését v. Keller tanár veszi
át. Az 1 m. távolságban iálló kosár ismét
előre7*

húzódik. 10 órakor szerző balról, jobbról v. Lang
ur ellenőrzi. Feje látható. A kosár a fülkéből a médium feje fölött az asztalra kerül, azután a szerző
visszaviszi a helyére. 10 óra 15 perckor Eusapia feje
szerző kezén fekszik, melyet szájával érint; balkezét
v. Lang ur, jobbkezét v. Keller tanár tartja. Most hátulról a ikis asztal fejeink fölött a nagy asztalra helyezkedik, a kosár pedig a kis asztalra; azután a kosár
leemelődik és a padlóra kerül.
Ülés 1903 március 10-én egy müncheni magánházban

Szerző vörös fénynél konstatálja Eusapia ruhájának felduzzadását (átmérő 25 cm.) a baloldalon. Sikerül neki a ruha alatt valami csonkszerü képződményt
kitapogatni, mely, amint megérinti, eltűnik. Ä r u h á j á nak rögtöni megvizsgálása negativ. Kezei és lábai a
kísérlet alatt le vannak fogva.
Ülés 1903 március 13-án egy müncheni

magánházban

Tompitott vörös fény. Paladinét balról L. F.
herceg, jobbról M. ur ellenőrzi. Bal combjánál a ruha
megduzzad. A herceg a domborulat alatt valami keményet érez, valami végtagszerü csonkot. 11 óra 53
perckor egy mandolin (mely a függöny mögött a támlásszéken van) húrjai megzendülnek. A hangszer felemelkedik, az asztalra fekszik, ismét felemelkedik, több
izben megszólal és midőn 12 órakor a médium feje
fölött mutatkozik, fellángol a villanó fény (12. kép).
1903 március 15-én

egy müncheni magánházban tartott ülésen gázvilágítás
mellett Dessoir tanár és szerző az Eusapia háta (mögött
30 centiméternyire lévő függönynek több felduzzadását figyelték meg, miközben mindketten a körön kivül
álltak a függöny mellett és konstatálták, hogy Eusapia

és a függöny között
Mindennemű
anyagszerű
összeköttetés nélküli szabad
tér volt. Eusapiát
jobbról L. F. herceg, balról M. ;ur ellenőrizte. Amint
most Eusapia jobbkezét felemeli, a 30 centiméternyire
lévő függönyt, mint valami mágnes, magához vonzza,
mely felduzzad, mig csak egész alsó karját el nem
takarja.
9 óra 50 perckor Eusapia tompított (ernyős, lecsavart gázlángtól származó) világítás mellett megfogja a körön kivül álló Dessoir tanár egyik kezét s
hajitó mozdulatot tesz a fülke felé, egyidejűleg a függöny mögötti tárgyak eltolódása hallatszik. Dessoir
újból meggyőződik, hogy a médium és a függöny között nincs semmiféle összeköttetés. Miközben a tudós
a függönynél állva marad, egy kis asztal, mely lapjával
a padlón feküdt, hirtelen előrerándul a függöny mögül.
Dessoir azt állítja, hogy megfigyelte, amint egy, a médiumból kiinduló fekete massza az asztalt ismét visszatolta. A médium ellenőrzéséről ezen események közben
már fent szóltam.
10 óra 5 perc. Szerző az asztalt visszaállítja a
függöny mögé és rátesz egy kéziharmonikát. A lámpát eloltjuk. A függöny mögötti tárgyak különféle mozgásokat végeznek.
10 óra 45 perc. Villanófény felvétel: az asztal a
harmonikával Eusapia teste mellett láthatóan lebegő
helyzetben előtűnik (13. kép)
Ülés 1903 március 17-én szerző müncheni lakásán

Tompított vörös fény. Eusapia szerző (baloldal) és
v. Keller tanár (jobboldal) közt ül. Mindkét lába szerző
Ölében fekszik, kezeit fogjuk, feje látható. Székének
támlája nem érinti a háta mögötti függönyt. A fülkében a médium mögött lévő citera háromszor megszólal.
A citera, valamint egy kis asztal a fülkéből az ülési
asztalra kerülnek.
11 óra 39 perc. A médium mindkét kezét ölében

tartja. Feje láthatói. Az asztalon a jelenlévők szemei
előtt fekvő citera megszólal.
12 óra 15 perc. Dessoir tartár balról, v. Lang ur
jobbról ellenőrzi Eusapiát. Ä citerát valami
megragadja és az asztalon ide-oda dobálja. E jelenség
nem a kezek segítségével jött létre. Dessoir tanárnak
az volt a benyomása, hogy valami kiindult Eusapia
öléből, ami a citerát megragadta, olyasvalami, ami
ismét visszatért az ölébe. L. ur is megerősíti ezt ,s
azt állítja, hogy a citera és a médium közt valami
közlekedést vett észre, valamit, ami tapintásra olyan
volt, mint fonál vagy zsinór, mely azonban érintésre
azonnal visszahúzódott.
Ülés 1909 április 15-én Gellona ur genovai lakásán

Tompított világítás, mely lehetővé teszi a médiumnak szemmel való ellenőrzését. Eusapia jobboldalát
Morselli tanár (pszihiáter), baloldalát szerző ellenőrzi. Egy, félméternyire a médium mögött a fülkében
lévő szék! közeledik s Eusapia jobb válla fölött az
asztalra jut, anélkül, hogy kezei vagy feje közreműködnének; aztán ugyanezen az uton visszakerül a fülkébe.
Szerző megragadja a széket, hogy magához huzza,
de erőteljes elasztikus ellenállásra talál, mintha valami
személy akarná a széket elvenni tőle. Az ide-odaszállitásnak ez a folyamatai a fülkebeli asztalon fekvő csörgődobbal is végbemegy. Eusapia tagjainak mehanikai
közreműködése az ellenőrzés miatt lehetetlen.

.4 f r a n c i a b i z o t t s á g e r e d m é n y e i
Az Eusapia-féle jelenségek megvizsgálásával megbízott francia tudós bizottság minden részletében megerősíti szerző megfigyeléseit, melyek élettelen
tárgyakra való távolbahatásra vonatkoznak.
A bizottság jelentéséből:

Ülés 1905 április 5-én

Eusapia ökleivel a levegőben huzó és taszitó mozdulatokat tesz. Ezekkel egyidejűleg egy kis asztal közeledik s ismét visszamegy. (Kontrol balról: d'Arsonval, jobbról Gyurgyevics.).
Ülés 1905 junius 18-án

Eusapiának kézmozdulatával egyidejűleg megszólal
a fülkében lévő citera. Eusapia megkapargatja d'Arsonval kezefejét: ismét hangok csendülnek fel a hangszeren. A médiumot balról d'Arsonval, jobbról Mme
Brincard ellenőrzi.
Meglehetősen nehéz tárgyak mozgásba jönnek, felemelkednek, áthelyeztetnek; igy például az .1905 október 24-én tartott ülésen egy szék, melyen egy agyagfölddel teli tál volt, a függöny mögül előrehuzódott.
A tál a résztvevők kívánságára az ülési asztalra került
és a szék M. Curie vállára telepedett. Az agyagfölddel teli tál hét kilogrammot nyomott és alig lehetett
félkézzel megemelni.
Ülés 1905 április 10-én

Eusapia lábai oda voltak kötözve a széklábakhoz,
kezei pedig, kötelékekkel, szomszédainak kézcsuklóihoz voltak erősítve. Ezen feltételek mellett az Eusapiától 50 centiméternyire balria álló asztalka M. Curie
válláig emelkedik, megfordul s lábaival felfelé, lapjával lefelé az ülési asztalra kerül (ellenőrök: balról
Curie tanár, jobbról Gyurgyevics ur). Curie ur csodálkozott azon a pontosságon, mellyel ez az átszállítás szép ivben végrehajtatott, anélkül, hogy az asztal
bárkit is érintett volna.
Ülés 1905 április 12-én

Egy asztalka, bár d'Arsonval visszatartja, az ülési
asztalra kerül. A nyomást, melyet ez a tudós kifejtett,

2—3 kilogrammra becsülték. Magán az asztalon a bútordarab mozdulatlanul marad, mintha* a lapjához volna
szögezve. Aztán hirtelen 50 centiméternyire felemelkedik, d'Arsonval vállára telepedik, majd újból az
ülési asztalra kerül. d'Arsonval és Ballet tanárok megpróbálják erővel megmozdítani és ekkor igen tekintélyes ellenállásra találnak.
Ülés 1907 október 7-én

Eusapia, akit jobbról M. Curie ellenőriz, ennek
kezét a függönyhöz közelíti, mely, mintha vonzaná
valami, közeledik. Ugyanezt a kisérletet megismétli az
őt balról ellenőrző Komjakoff úrral. A függöny kidudorodik és ott, ahol kéz érinti, ellenállást fejt ki.
Ülés 1906 junius 4 - é n

Eusapia lábait a széklábakhoz kötözzük. Ruhája
mindkét oldalt felduzzad s érintésre ellenállást tanusit,
mely, mintha valami végtagtól származnék. A tudósok
továbbá megállapították, hogy a ruha több izben azon
tárgyak irányában mozgott, melyeket meg kellett fogni,
mintha az erőátvitelnek a ruha védelme alatt kellett
volna megtörténnie.
Ülés 1906 április 5-én

Eusapia ruhája s a tőle egy méternyire fekvő
asztalka közé szövetdarabot tettek a padlóra. A szövetdarab felfúvódott s ezután az asztal látható érintés
nélkül egy lábával felemelkedett. Eusapia lábai a széklábakhoz voltak kötözve. (Ellenőrök: balról Curie ur,
jobbról Gyurgyevics ur.)
Szövettel bevont válaszfalak, melyekét a fülke belsejében a bútorok és a függöny között felállítottak,
szétrongyolódtak, mint, ahogy más tudósok (például
Bottazzi) tapasztalata is általában mutatja, hogy még

faválasztófalak is, melyeket a felállított készülékek védelmére elhelyeztek, áttörettek.
Valamennyi megfigyelő ezenfelül még érintési je :
lenségeket is konstatált és több izben kitapintható kézformákat ¡állapított meg, melyek a telekinetikus jelenségekkel kapcsolatban jelentkeztek.

A teleklnetikus hálások
felderítéséhez
Ha az Eusapia Paladinóban jelentkező médiumos
energia fizikai, illetőleg mehanikai teljesitményeit, melyek jelenségeinek gazdag repertoárjóban a biopszihikaj
folyamatoknak talán legfontosabb csoportját képviselik, összehasonlitó szempontból áttekintjük, akkor abból ¡a változatlan egyhangúságból, — mellyel ezek
tekintet nélkül helyre és időre, mindig egyformán ismétlődnek, — jelentkezésüknek bizonyosfajta törvényszerűségére lehet következtetnünk. Ugy látszik, hogy e
teljesítmények pontosan meghatározott
feltételektől
függnek s hatásukban korlátozva vannak. Eusapia médiumisztikus fejlődésében kétségtelenül egyéni hajlamosságának, a kísérletezők nevelő behatásainak, a
gyakorlatnak s szokásnak is jelentékeny szerepe volt.
Annak megállapítása: mi a tényszerű a nápolyi
nővel tartott ülésekben, mindenesetre aránylag nagy
nehézségekbe ütközik, mert az ember, a telekinetikus
folyamatok hatásmódjának sajátosságánál fogva, főképen érzékszerveinek tanúságára van utalva. Ha a
médium ellenőrzése bénitólag hat is a jelenségek kibontakozására, mégis az objektiv automatikus
regisztrálás módszerei bizonyulnak leginkább célravezetőknek a 'telekinetikus jelenségek területén.
Olasz tudósok, mint például Bottazzi1
tanár, ná1

Bottazzi : Nellc regioni inesplorate

della biología umana. Rivista d'Italia.

poly i f i l o l ó g u s , támogatva az orvosi és tehnikai tudománynak szülővárosabeli legkitűnőbb képviselőitől,
Morselli tanár genovai pszihiáter, Pio Fou} a patológiai anatómia tanára Turinban, Cesare Lombroso tanár
éta a Mosso-jskold, a francia vizsgálóbizottság {Courtier
tanár, M. és Mme Curie, dl Ar sorival, Bergson stb.),
továbbá Richet, Ochorowicz s más kutatók megpróbálták az Eusapia-féle jelenségeket a mérleg, a dinamóméter, a Marey-féle dob, az elektrotehnika és a fotografía segédeszközeinek igénybevételével tárgyilagosan
megállapítani.
A francia bizottság eredményei ebben az irányban nagy haladást jelentenek; azok a módszerek, melyeket alkalmazott, mintaképül szolgálhatnak az e téren
valió további kutatásban. Az eredmény — erről sohasem szabad megfeledkezni — alapjában véve természetesen a médium pszihikai állapotától függ, melyet
tudós tanuk spiritisztaellenes
gondolkodásmódjának
kényszerű és önkénytelen hutása károsan
befolyásol.
A parakinetikus 2 folyamatok megfigyelését Eusapia
Paladinónál az1 ijs megnehezíti, hogy
rendszerint több személy szükséges a médium ellenőrzéséhez,
ugy, hogy az egyik ellenőrző személy mindig a többiek
vallomására van utalva. Magától értetődik, hogy igy a
megfigyelésbe és a figyelembe hibák csúszhatnak be.
Másfelől az asztalemelkedéseknél s tárgyak mozgásánál a megállapítások aránylag egyszerűek, mer't
az ellenőrzés egész feladata többnyire csak abban áll,
hogy megakadályozzuk a médiumnak közlekedését a
megmozdítandó tárggyal. Eusapia Paladinónál több
izben meg lehetett figyelni csaló manipulációkat, melyek lényegileg arra irányultak, hogy jól ismert fogásokkal egyik kezét vagy lábát (szomszédainak kezét
1
Foa: Expériences avec Eusapia Paladino. Annales des sciences
psych.
1907. 265. 1.
2
Parakinetikusnak
nevezi Maxwell bútoroknak és tárgyaknak helyváltoztatását a médium könnyed érintésére. Telekineiikusak
a tárgyak azon mozgásai,
melyek a médium testi érintése nélkül folynak le. V. ö. Maxwell : Neuland der
Seele, 94. 1.

vagy lábát csúsztatva a magáé helyébe) kiszabadítsa
és ezeknek segítségével bizonyos jelenségeket varázsoljon elő. 1 Igaz, hogy Eusapia csalásai sohasem alapulnak bűvészkedésen vagy az ülésekre való előkészülésen, hanem rendszerint rögtönzöttek s a legegyszerűbb eszközökkel alkalmazkodnak a mindenkori helyzethez. Mint szerző fentebb már emiitett müvében kifejtette, Eusapia Paladino hamis teljesítményeinek okai
gyanánt a következők tekinthetők: »Ä produkcióhoz
szükséges erő hiánya, az ellenőrzés helytelen alkalmazása túlságosan szkeptikus és gyakorlatlan megfigyelők részéről, a szükséges pszihikai beállítottságra kedvezőtlen szellemi miliő szuggesztív befolyása, az a
törekvés, hogy a résztvevők kívánságainak megfelelhessen, továbbá testi rosszullét, lelki lehangoltság.«
De bármily gyakran fordulnak is elő eféle csalások,
mégsem elegendők arra, hogy az igazán valódi és szigorú ellenőrzés mellett létrejött teljesítmények realitásához, vagyis a médiumság tiszta, hamisítatlan megnyilatkozásaihoz bármiféle kétség is férkőzzék.
Ha ezeket a meggondolásokat tekintetbe vesszük,
akkor a megbízható megállapítások szempontjából gyakran szükség van ugyanazon folyamatnak, ugyanazon
kísérletnek ismételt megfigyelésére, hogy minden ujabb
kísérletnél — változott kísérleti feltételek alkalmazásával — el lehessen oszlatni régebbi kétségeket.
Bár szerző 16 éven át követte Paladino fejlődésének menetét s ezen időközben az üléseknek mindig
uj és uj sorozatain (Nápoly, Genova, Róma, Délfranciaország, München) vizsgálta újra s találta igaznak korábbi megállapításait, mégis, ugy látszik, csak
most jött el az ílkalmas idő azon megfigyeléseinek
tudományos értékesítésére, melyek a telekinetikus jelenségek körébe tartoznak, melyek azonban Eusapia
Paladino teljes jelenségkomplexumának csak egy kiszakított részét képviselik. Más kutatók analóg meg1
Bővebben kifejtette ezt szerző Materialisationsphänomene
kájának bevezetésében. München, Reinhardt, 1914. 11. 1.
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állapításai, valamint más kísérleti személyeken végzett
saját megfigyeléseim további bizonyítékokat szolgáltatnak a telekinetikus jelenségek realitásához; már pedig
e jelenségek felderítése mélyrevágó jelentőségű általában a fizikai médiumizmus, különösen pedig a materializációs-jelenség megértéséhez.
Tekintettel jelen munkám céljára, a médiumizmus
szubjektív jelenségeit (öntudat-modifikációk, személyiségtípusok), — melyek az Eusapia Paladinóval tartott üléseken megnyilvánultak, — valamint a fizikai
megnyilatkozások egyéb csoportjait (materializáció, apportok, áthatolás az anyagon, közvetlen irás, fényjelenségek, Hávolbahatás utján hangok, zörejek előidézése s más efélék) nem vontam be a tárgyalásba,
csak az objektiv teljesítményeket s ezek közül is főkép
a telekinetikus és ideokinetikus jelenségeket (asztalok
és egyéb tárgyak részleges és teljes levitációja, odahuzása, eltaszitása, átvitele; hatás hangszerekre; ruha
és függöny felduzzadása). Tehát itt a szűkebb értelemben vett motio in distansról van szó.
Eusapia Paladino fenomenológiája, mint Morselli is
helyesen hangsúlyozza, automatikusan függ a spiritizmus
tradíciójától, kultuszától és dogmáitól. Nála is, mint
más médiumoknál, kötve vagyunk az asztal, a vörös
fény, a (homály, a magnetikus lánc, függönyök,, hangszerek stb. alkalmazásához. Bármily egy ügy ü is »ez
a .spiritizmus anekdotaszerü történetével szorosan összefüggő tehnika« (Morselli) — melynek helyébe egyszer
majd bizonyosan a valódi kísérleti módszerek lépnek,
— mégsem tagadhatjuk, hogy bizonyos pontokon célszerű! a tényállás egyszerű megállapítására, nem is véve
számba a jelenségek pszihológiai §s vitális jellegét,
meliy jelenségek semmiképen sem mutatnak tisztán mehanikai funkciót, hanem a legszorosabban összefüggnek
a pszihével és az ilyenfajta kísérleti személyek egyéni
hittételeivel.
Ä világitás, mint minden médiumnál, Eusapia ülésein is elhatározó jelentőségű. A homállyal arányosan

nő a jelenségek ereje, melyeknek kifejlődésére, ugy
látszik, célszerű a különféle fokozatokban letompított
vörös fény. A jelenségek sokszor az ülések bezárása
után teljes szobai világítás mellett folytatódnak, vagy
pedig, ha a médium különösen jó diszpozícióban van,
fehér fénynél is létrejönnek.
Néhány esetben, mihelyt a sötétség a pontos megfigyelést lehetetlenné tette, hirtelen világosságot gyújtottak. így Ascenzi tanár, 1 midőn egy csengő harmadízben szólalt meg a résztvevők feje felett, hirtelen viaszgyufát gyújtott s igy próbálta meg a médiumot leleplezni. Azonban, amint a láng fellobbant, a levegőben lebegő csengő a médiumtól két méternyire álló
ágyra esett. Eusapia kezei ezen idő alatt Lombroso és
Tamburini tanárok kezeiben nyugodtak.
Szerzőnek Simieradsky tanár római házában tartott ülésen is egy izben a jelenségek alatt váratlanul
megvilágították a jelenetet. Eusapia mély transz-állapotban volt, kezeit Richet tanár és szerző fogták.
Eusapia ülései többnyire ugy vannak rendezve,
hogy a médium 1/2—1 méternyire egy függönytől egy
könnyű (6—10 kilogrammos) asztal keskeny szélénél
ül. A függöny mögött vannak a kísérletek céljaira
kiválasztott tárgyak felállítva. Ezeknek általában nem
szabad messzebb lenniök tőle, mint I1/2 méternyire.
Ez az eljárás lehetővé teszi, hogy az ülési szobában
a világítás — ha letompítva is — megmaradjon, mig
a függöny mögött, mely rendszerint kis fülkét takar,
a jelenség kifejlődéséhez szükséges homály uralkodik.
A résztvevők között ülő médiumot tetszés szerint, végtagjainak lefogásával vagy megkötözésével lehet ellenőrizni, miközben ezenkívül felső teste látható marad.
Eusapia többnyire meglehetősen bő fekete ruhát, magas
gomboscipőt vagy félcipőt visel.
A puha szöveteknek, melyeknek azonban nem kell
okvetlenül feketéknek lenniök, szintén megvan a jelentőségük: nyilvánvalóan, mint vezetők és erőrezervoárok
1
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szerepelnek, mint ahogy; a ruha és függöny felfúvódásai
kísérleteink során mutatják. A jelenségek nagy része
ezeknek (például a fény elleni) védelme alatt jön létre,
így több izben megfigyelték, hogy Eusapia ruhájai
a megmozdítandó tárgyakhoz vagy a függönyhöz közeledett. Sőt néha magaj a médium kéri meg valamelyik
jelenlévőt, hogy ruháját érintse a kiszemelt tárgyhoz,
Eusapia telekinetikus hatásainak nagy, talán legnagyobb része olyan, mint az emberi szervezet tudatos
izommozgásai által létrejövő mehanikai teljesítmények.
Az illető tárgyakat, — többnyire mindennapi életbeli
használati tárgyak (asztalok, székek, lámpák, poharak,
könyvek, legyezők, billiárdgolyók, agyagfölddel teli tálak, tudományos készülékek stb.) — valami láthatatlan
erő megragadja, meglóbálja (például az ülési asztalt,
a függönyt), a médium felé huzza, vagy visszataszítja,
illetőleg hevesen ellóditja. Maga a mozgás gyors és
ugrásszerű vagy sikló vagy csúszó és egyenletes ; centripetális irányban többnyire lassú, centrifugális irányban gyakran igen gyors. Az előhúzott és a médiumhoz
közeledő tárgyak nem ritkán felkúsznak az Eusapia
mellett ülő személyek lábain s azután ölükbe fekszenek vagy ugrásszerűen végzik ezeket a mozdulatokat.
Ezenkívül magukon a tárgyakon is mennek végbe bizonyos ténykedések, mint a zongorabillentyük leütése,
hangszerek húrjainak megpengetése, zenélő dobozok működései a nyelv félretolása vagy fedelük forgatása révén,
ütések a csörgődobra, nyomás a metronom vagy egy
elektromos kapcsoló gombjára, függőlámpa lehúzása
és fel tolása stb. Idetartozik az is, mikor egy deszka
odaütődik a pohárszék márványlapjához, egy csörgődob
a padlóhoz, mikor egy kis félig felemelkedett asztallap (Mme Curie kísérlete) vagy egy gitár nyaka (Lucián!) ütődik oda; az Eusapiával tartott ülések leggyakoribb élményei közé tartoznak oldalzó eltolódások
és ¡az ülési ¡asztalnak (két lábbal való) részleges felemelkedése.
E teljesítmények némelyike sokkal komplikáltabb,
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semhogy égy kézzel végre lehetne hajtani, mint például
a kéziharmonikán való játék. A fujtató kezelése feltételezi egyik lapjának rögzítését, a szelepekre gyakorolt nyomást és a másik lapnak eleven erővel való
megfogását.
Ha az ember beleavatkozik e jelenségekbe, hogy
a folyamatban lévő mozgást feltartóztassa, ellenállásra
és ellennyomásra talál. így egy szék, vagy asztal,
mihelyt a telekinetikus erő megragadta, ugy áll a
padlón, mintha vaskapcsokkal volna odaerősítve és a
kísérletező izomereje nem tudja helyzetéből kimozdítani. Egy pillanattal később, mihelyt a médiumos erő
elengedte, ismét megmozditható. A félig felemelkedett
asztalnál is, — ha valamely jelenlévő le akarja nyomni,
—• figyelemreméltó az elasztikus ellenállás (1903 március 3-iki ülés; d'Arsonval megfigyelése 1905 április
12-én).
A telekinetikus teljesítmények legmagasabb foka
az, midőn az asztal vagy más bútorok és tárgyak teljesen felemelkednek és lebegő helyzetükben több, mint
1/2 percig megmaradnak. Ha eközben nem az ülési
asztalról, hanem a függöny mögött vagy Eusapia közeli környezetében lévő tárgyakról van szó, akkor a
helyváltoztatás s a tárgyak átszállítása többnyire a
médium és az ülési asztal felé centripetális irányban
történik.
Megfordítva, az ülési asztalon fekvő tárgyak centrifugálisan, tehát a médiumtól elfelé, többnyire a földre
szállíttatnak. A tárgyak távolsíága a médiumtól rendszerint —11/2 m., homályban ritkán több méternyire
is megnagyobbodik. Ha a tárgyak felemelkednek, 40
cm. magasságot is elérnek Eusapia feje fölött. Néha
tekintélyes sulyu tárgyak is felemelkednek és átvitetnek,
például nehéz székek, 7 kg. sulyu agyagföldes tál
(M. Curie megfigyelése 1905 október 24-én) vagy,
mint Morselli irja müvében, egy 15 kg. sulyu irógép
60 centiméternyi magasságba.
A lebegő mozgás rendszerint elővigyázatos, egyénül

letes és (még a leereszkedésnél sem) nem túlságosan
gyors, körülbelül olyan, lendületü, mintha ugyanezt
a feladatot emberi kar végezné.
Bár a (tárgyak átvitele többször teljes sötétségben,
az ülési asztalon, a jelenlévők között vagy fejük fölött
történik, mégsem tudunk olyan esetről, hogy valakit
megsértettek vágyj ügyetlenül fején megütöttek volna.
M. Curie az 1905 junius 10-iki ülésen bámulatának
ad kifejezést ama pontosság fölött, mellyel a vállai
fölött átszállított asztalka olyi szép ivet irt le, anélkül,
hogy valakit jelentékenyen érintett volna. Kénytelenek
vagyunk valami tájékozódóképességet feltételezni, mely
ú médiumos energiát a sötétben vezeti. A levegőbe
emelkedő asztalok lebegő mozgásuk közben nem ritkán
megfordulnak ugiy, hogy leszálláskor lábaik
felfelé
állnak.
Levitáció 1 alkalmával a majdnem mindig négyszögletes alakú ülési asztalnak rendszerint a médiumhoz
közelebb eső lábai emelkednek fel, előbb az egyik,
aztáni a másik. Mihelyt a — minden valószínűség szerint az asztallap alatti térben működő — erő megtalálta tárnasztópontját, a médiummal szemben lévő
oldal is felemelkedik. Vagy aféle ingó mozgiás kezdődik ugy, hogy csak az Eusapia mellett balra lévő
láb érinti már a földet, mig a másik három már
felemelkedett. Természetszerűleg ebben a helyzetben az
egész suly az Eusapia melletti bal asztalsarokra tolódik, mely utoljára emelkedik fel. Az asztallapnak kézzel való érintése gyakorolja talán az első ellennyomást
és nyilvánvalóan megkönnyíti a kísérletet. Másfelől
azonban van nyomás nélküli érintés is vagy érintés
valamelyik jelenlévő kezével, melyen Eusapia keze fekszik. De székek és más bútorok a médium ujjainak
érintésére különben is megmozdulnak, felemelkednek
és megfordulnak, ami mind nem magyarázható meg
könjnyed nyomással, amit Morselli is megerősit.
1
Morselli, véleményem, szerint helytelenül, a levitáció kifejezést kizárólag
a médium felemelkedésére alkalmazzd.
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Az asztalnak részleges vagy teljes felemelkedése
nem ritkán a médium mindennemű testi érintése nélkül következik be. Már pedig az asztal keskeny vége,
melynél Eusapia ül, a legkevésbé kedvező állás ezen
teljesítmény mehanikai véghezvitelére. A négylábú asztal rendszerint néhány mozdulatot tesz jobbra vagy
balra, egyszer az egyik, máskor a másik oldalán, végül
vízszintesen emelkedik fel, miközben lábai rendszerint
20—30, ritkán 60—70 centiméternyire távolodnak a
földtől. Az asztal néhány másodpercig (legfeljebb 30
másodperc) a levegőben lebegve marad, vagy zuhanva
lesülyed. iMorselli megfigyelte, amint egy asztal a
jelenlévők feje magasságába emelkedett és fényes gázvilágitásnál szemmel tartotta az asztal egyes mozdulatait, miközben a médium megkötözve a fülkébe volt zárva.
A francia vizsgálóbizottság legérdekesebb és legfontosabb eredménye Eusapia mehanikai ténykedéseinek területén az volt, hogy minden (érintéssel vagy
anélkül való) teljes asztalemelkedésnel a médium, súlya
szabályszerűen gyarapodik, még pedig az asztal súlyával. Fél-levitációnál, vagyis, mikor még az asztal érintkezett a padlóval, rendszerint súlycsökkenést állapítottak meg. Az ilyenfajta telekinetikus hatás támasztópontja tehát magában a médiumban van. Ugyanennek
az eredménynek kellene bekövetkeznie akkor is, ha a
médium karjaival emelné fel az asztalt. Ezen grafikailag is regisztrált tényállásból következik annak valószínűsége, hogy ha a médium és az asztal közt nincs
is semmiféle testi közlekedés, okvetlenül kell lennie
valami láthatatlan közlekedésnek, olyannak, mint valami láthatatlan kar, mely a mehanikai teljesítményt
létrehozza. Feltéve tehát, hogy ez a hipotézis helyes:
valahányszor részleges eleváció történik, a láthatatlan
emelőkar közvetítése révén mindannyiszor csökken a
suly, még pedig ugy, hogy megoszlik, akként, hogy
Eusapia testsúlyának egy része áthárul az asztalnak
arra* a részére, meiyl a padlót éri. Hogy mennyi energia
használódik el ezen jelenség létrehozására, az rend-

szerint a médiumnak különösen feltűnő kifáradásában
(apatia, izomgyengeség) mutatkozik meg.
Egy vagy több dinamikus kar hipotetikus felvételének bővebb kifejtésével lehetne a — nem ugyan a
szerzőtől, hanem más tudósoktól, különösen Morsellitől megfigyelt — levitációt, magának a médiumnak
levitációját megmagyarázni, akként, hogy ez a padlón
vagy valamely szilárdan álló bútordarabon (asztal vagy
más eféle) támasztópontot vesz e dinamikus karok
számára. Olyanforma ez, mint egy akrobata gimnasztikai teljesítménye, aki nyújtott karral kezefejére támaszkodva egész teste súlyát fel tudja emelni a levegőbe.
Eusapiának legkönnyebben megfigyelhető s teljes
világitásnál konstatált jelenségei közé tartozik ruhájának felfúvódása — ami olyankor is megtörtént, mikor
lábai1 .a [székhez voltak kötözve — valamint a függönynek a médium irányában való vitorlaszerii
felduzzadása. Ä függöny szárnyak ezenkívül széthúzódnak, kinyilnak, bezárulnak, Paladino vállai felett az asztalra
csapódnak, anélkül, hogy tagjai valamiképen közreműködnének. Eusapia több izben közelit kezével a
függönyhöz, mely -— mintha valami láthatatlan erő
vonzaná, eléje hullámzik. Szerzőnek egyik római ülésen
(Eusapiát balról Lucia ni, jobbról Sante de Sanctis tanárok ellenőrizték) teljes világitás mellett mintegy húszszor egymásután alkalma volt megfigyelni a függöny
vitorlaszerü kidagadásának jelenségét. Érintésre a szövet domborulata, mint valami gummigömb, elasztikus
ellenállást (tanúsított. Midőn Luciani és szerző felemelték a tfüggönyt, semmi feltűnőt nem vettek észre.
Nem volt tehát mögötte fujtató, amivel Dessoir 1 tanár
ezt a jelenséget megmagyarázhatónak gondolja.
A tudatos izommozgások részvételét Paladino telekinetikus teljesítményeiben éppúgy konstatálni lehetett,
mint Eva C. teleplasztikus teljesítményeiben. Mindkét
kísérleti személynek fájdalommal, nyögéssel, nyomkodással kapcsolatos izomakciója a szülőnők fájdalmas
1

Dessoir : Vom Jenseits

der Seele, 168.1.

vajúdására emlékeztet. Ezek a médiumos fájdalmak tehát, mind ¡a telekinetikus, mind a teleplasztikus megnyilvánulások fiziológiai kisérő-jelenségei közé tartoznak.
A médium teste a jelenségek létrejöttét élénk motorikus reakciókkal kiséri, mint a szerzőnek 1894 április 9. és május 27., 1896 május 1., 1898 május
28. és június 3., 1903 február 16., március 1. és
március 15-iki üléseiről való feljegyzéseiből látható,
így keletkeznek például a fejnek vagy az egyik karnak
egyidejű lóditó mozgásai, vagy az egyik láb ritmikus
dobogása, mind kopogóhangoknak távolbaható előidézése, mind pedig tárgyak odaütődése alkalmával. A
valóságos tagok a tárgyak odahuzása és eltaszitása
alkalmával megfelelő mozdulatokat végeznek. 1 Hogy
vájjon ezek, a teljesitményekkel párhuzamos
izomakciók szükséges, állandó feltételei-e az illető ideokinetikus folyamat keletkezésének, illetőleg kifejlődésének, vagy pedig csak a munka teljesítését megkönynyitő, megszokás révén kényszerré vált kisérő-jelenség-e, az eldönthetetlen.
Ha távolbahatás révén hangszerek szólalnak meg,
a médium ujjai rendszerint megfelelő módon mozognak, mintha Eusapia álmában az illető hangszeren
játszanék, azzal a különbséggel, hogy itt az álomképek
objektive realizálódnak.
Egy székre való távolbahatásnál a médium lábaival
ugyanolyan mozdulatokat végez, mintha a zsámolyt a
valóságban eltaszította volna magától.
Emellett gyakran előfordul valamely tagjának (különösen kezének, vagy esetleg ruhájának) közelítése
bizonyos megmozdítandó tárgyhoz, mintha előbb bizonyos vonatkozást kellene megteremtenie. így például,
hogy a fülkében lévő tárgyakra hasson, felső testét
erősen hátrahajtja a függöny felé. Valamely tag köze1
Ochorowicz egyidejű mozgásokat állapított meg a médium jobb combjában, miközben előbb mintha egy ujj. aztán mintha láb érintését érezte volna
meglehetősen erős nyomás alakjában jobb térdén, az asztal alatt — miközben
a médium oly messze ült tőle, hogy nem érinthette. (Medianimikus reflexek).
1909 január 17-iki ülés.

ledése nyilván megkönnyíti a megfigyelt távolbahatást,
de egyúttal a szándékos segités benyomását is kelti.
Magujkj a mozgások részben szándékoltak, részben automatikusak, de mindig azzal a céllal keletkeznek, hogy
a feladat megoldását megkönnyítsék ; másfelől Eusapia
nagy motorikus nyugtalansága megnehezíti ellenőrzését.
Bottazzi fiziológus-tanár a jelenségek egybeesését
a médium végtagjainak érezhető kontrakciójával fontos
tényezőnek tartja a médiumisztikus probléma felderítése szempontjából.
Az Eusapia-féle jelenségek gondos tanulmányozása ia legkisebb kétséget sem engedi hozzáférkőzni
az érintetlen tárgyak pszihodinamikus uton való mozgásának, vagyis a telekinézisnek
tényszerűségéhez.
Ezenfelül ezek a jelenségek más kísérleti személyekkel
tartott üléseken is ugyanezen tipikus módon folynak
lei;/ a fellépésükben mutatkozó analógia az emberi szervezet kivételes állapotában természeti történésre utal.
Ha ¡ma még nem is tudunk semmit ezen rejtélyes folyamatok keletkezéséről, mégis mindenesetre jogunk van
legalább hipotétikus kisegítő fogalmakhoz nyúlni, melyek — ha csak feltételesen is érvényesek — mégis
hasznos szolgálatokat tehetnek a további kutatásnak.
Az egyszerű huzó- és nyomóerőkre vonatkozó,
Eduard von Hartmanntól idevont elmélet nagyon általános és komplikált cselekvések távolbaható véghezvitelénél (például gitár húrjainak megpengetése, csörgődob felkapása és ütögetése, játék a kéziharmonikán
stb.) felmondja, a szolgálatot.
Ezek és más telekinetikus teljesítmények az akaratfolyamatokon kivül lokalizációs-képességet
tételeznek fel, vagyis térképzeteket és a felhasznált motorikus
erők koordinálását, a mozgási és tapintási érzeteknek,
valamint aí nyomási és érintési képzeteknek együttműködését; mert a mozgásokat mintha csak egyetlen
akarat irányítaná, s oly pontosak, mintha egyes ujjak
vagy kezek, azaz láthatatlan, de az emberi végtagokkal egyenlő értékű szervek hajtanák végre és funkció-

iuk módját tekintve, bizonyos fokig alá vannak vetve
az emberi szervezet fiziológiájára és biológiájára vonatkozó általános törvényeknek.
E felfogás mellett szól az a rendkivül tanulságos
kísérlet, melyről de Rochas1 beszámol. A hatodik ülésen néhány bekormozott lapot tettek a függöny mögé.
De Rochas balkezével Eusapia jobbját, jobbjával pedig
balját fogta, melyet Eusapia házigazdájának jobb
csuklójára fektetett. Ekkor Eusapia felszólitotta, hogy
nyújtsa ki ujjait s irányítsa a falon lévő bekormozott
lapok felé. Ezután elkiáltotta magát: »é fatto« ( =
megvan!) s ime, a lapokon öt ujjlenyomatot találtak
a kéz körvonalaival együtt. Igaz, hogy nincs jelezve,
vájjon a papillaris vonalak egyeznek-e vagy nem Eusapia ujjainak ezen vonalaival.
Ez és a legtöbb enemü kisérlet annak feltételezésére
kényszerít, hogy valódi, biológiai elvek szerint összerakódott táv-képződmények jönnekí létre, melyek a hatás
céljául kiszemelt tárgyakkal érintkezésbe lépnek.
Ezeknek;1 a végszervei okvetlenül valami anyagszerű
— bár egyelőre nem érzékelhető — összeköttetésben
vannak a médiumi szervezetével, mert ebből kapják
vitalitásukat s ez hozza őket működésbe. Hogy vajjoin
ez pszihikai, ideoplasztikus, a teret átugró projekció
utján válik-e lehetségessé, azt hagyjuk nyilt kérdésnek.
Mindenesetre a gondos megfigyeléseknek egész sora
szól amellett, hogy itt valóban ilyen dinamikus, árnyékszerű, (de mégis materiális összeköttetések szerepelnek, melyek külső alakjukban valamelyest az emberi végtagokra emlékeztetnek, ámbár rendkivül múlékony és morfológiailag változékony képződmények,
melyeknek végszervei — ugy látszik — a matérialités
nagyobb fokával rendelkeznek, mint a médium testével
összefüggésben lévő erővonalak. 2 Az érintési jelenségek
például csak igy válnak érthetőkké.
1
Les experiences
avec Eusapia
Paladino
à Choisy-Yvrac.
Ann. des
sciences psychol., 1897. 1. sz. Németül: Psychische Studien, 1897 julius, 339. 1.
2
Lehetséges, hogy a médiumizmus tizisai jelenségeinek létrejöiténél más
energiáknak is szerepük van a mehanikailag jelentkező energiákon kivü'.

A szerző ülésein gyűjtött megfigyelések ezen a
ponton megegyeznek majdnem valamennyi kellőképen
tapasztalt kutató megállapításaival.
így Sidgwick tanár, mint szerző jegyzőkönyveiből kitűnik, már 1894 augusztus 25-én megfigyelt egy
Eusapiából kiinduló karszerü képződményt, mely egy
irófaokkal teli dobozt felkapott s az ülési asztalra
dobott Sidgwick e kísérletnél a médium bal, szerző
jobbkezét tartotta, Ochorowicz pedig, a földön fekve,
mindkét lábát.
1898 juhius 3-án br. v. Lichtenstern Paladino állából kiinduló 8 cm. széles nyúlványt pillantott meg,
mellyel Eusapia — fejének egyidejű rángó mozgásaival
— az asztalra ütögetett s meglehetősein erős kopogóhangokat idézett elő.
Midőn szerző április 26-án Nápolyban a médium
mi|ndkét karját és lábát ellenőrizte, a médium felső
testéből magától mozgó tag képződött, mely az ülési
asztalra nyúlt és érintésre ellenállást tanúsított.
Ilyqn képződményt, mely aziöléből indult; ki s aztán
az Eusapia előtt az asztalon fekvő citerába kapott,
kopstatált az 1903 március 15-iki ülésen a két ellenőr:
Dessoir tanár és v. Lang ur. E képződmény valami
zsinór benyomását keltette és v. Lang ur érintésére
visszahúzódott a médium testébe. Dessoir tanár feltételezi, hogy Eusapia Paladino csaló módon zsinórt
használt, ámbár ő imagaj s egy; másik épp olyi szkeptikus
megfigyelő fogta mind a két kezét.
Kinövéseket a felduzzadt ruha alatt a médium baloldalán konstatált szerzőn kivül G. tanár 1898 junius
6-án és L. F. herceg 1903 március 3-án.
Dessoir tanár 1903 március 15-én a médium baloldalából kiinduló fekete, pálcaszerü masszát konstatált, mely az asztalt felemelte s aztáin ismét visszahúzódott. Bár ez a tudós Paladino jelenségeivel szemben elutasító állásponton van, mégis Vom Jenseits
der Seele cimü könyvének 158. lapján a szerzőtől
rendezett ülésen nyert benyomásait igy ecseteli:

»Ruhája alatt megmozdult valami, ami a szövetet
— melyet ez alkalommal messzire szétteregettem —
hegyesre felduzzasztottá. H a a kezemet odatartottam,
néha ellenkező levegőnyomást éreztem, néha pedig valami tompa hegyet, éppen olyant, mint amely az érintések egyik részét végzi. Ez a rejtélyes valami, amit
hiába próbáltam megfogni, csodálatos gyorsasággal
mozgott ide-oda, a ruha ráncai mögött hol alul, hol
fölül, hol jobbra, hol balra vette észre az ember,
egyszer meg hátul kapott bele s felrántotta a szoknyáját.« Ehhez a leiráshoz meg kell jegyeznünk, hogy
a kísérleti személy mipdkét keze láthatóan ellenőrizve
az asztalon nyugodott, hogy éppigy mindkét lábát is
szomszédai fogták és hogy'szerző, mint ezen események
tanuja, Dessoir tanárral együtt a körön kivül volt és a
médium tagjainak ellenőrzésére gondosan felügyelt.
Oliver Lodge1 tanár már 1895-ben azt a hipotézist
hangoztatta, hogy a médium testéből bizarr,
pszeudopodiaszerü nyúlványok
fejlödnek ki, melyeket ő végtagokként használ a telekinetikus jelenségek létrehozására. Ebbejn az amébáknál tapasztalható bizonyos biológiai folyamatokra támaszkodik, — mely állatok ilyen
nyúlványokat (prolongációkat) hoznak létre s húznak
vissza ismét testükbe. Ha azonban egy bimbó, vagy
egy nyúlvány leválik az állatról, — mely azután
többé-kevésbé önálló életet folytat, — akkor a vitális
tevékenység projekciójával van dolgunk.
Eféle végtagszerü képződményeket Eusapia Paladinónál megállapítottak többek közt az amerikai Columbia-University tudósai, akik a fülke mennyezetében
furt lyukon át ellenőrizték a médium tevékenységét
az ülések alatt. A kísérletezők egyike erről a következőket jelenti: »Három különböző alkalommal pillantottam meg bizarr projekciókat, melyek Eusapia testéből
indultak ki — egy izben háta közepéből — s aztán
1
Oliver Lodge : Bericht über Eusapia Paladino. Angolul : Journal of the
Society for psychical Researchs CXIV. vol. VI, Németül : Psychische
Studien
1895. 55. 1.

ismét visszamentek testébe. Ezek a pszeudopódiák a
függöny szövetébe voltak burkolva, ugy, hogy állagukat lehetetlen meghatározni; legvilágosabban
megfigyeltünk egy hegyes (mintegy 33 cm. hosszú) formát,
mely lábaiból fejlődött ki, egy asztalkához közelitett,
érintette lapját ós a rajta fekvő tárgyakat ledobta
a padlóra. Mindezt világosan megfigyeltük. 1
Szerzőnek alkalmai volt e pontra vonatkozólag megismerni lovag Er cole Chiajci, felfogását, aki több évtizeden át figyelemmel kisérte Eusapia fejlődésének
menetét ós jelenségeit s ezen egész idő alatt atyai
pártfogóként állt oldala mellett. Chiaja, aki Eusapia
médiumisztikus fenomenológiájának egész megítélésében animisztikus állásponton állott, a szellemekben
való íhitjnek szigorú elutasításával, évek hosszán át
végzett megfigyelései során meggyőződött arról, hogy
a médium szervezetéből plazmuszerü
effloreszcenciák
képződnek, melyékkjel a végtagok helyett a telekinetikus
hatásokat létrehozza. Ezek — a fenti nézet szerint —
a test bármely részéből kifejlődhetnek és különböző, a
biológiai törvényeknek megfelelő formákat ölthetnek.
Ezek tehát fogókarok, pszeudopódiák, zsinórszerü képződmények, sötét, árny szerű tagok csonka végekkel,
vagy ejgyes ujjakkal, vagy különféle alakú és nagyságú
teljes kezekkel, végül lábszerü végtagok, melyek —
mint számfölötti tagok ' — láthatatlan vagy látható
alakban a motio in distans előidézésére szolgálnak.
Ez a (jelenség, mely rendszerint a homályt feltételezi,
csak különösen kedvező körülmények közt következik
be erősen letompított fénynél. Midőn Chiaja egy ülés
folyamán Eusapiá mögött a fülkében ült, Eusapia hátából szemeláttára fejlődött ki ilyen orrmányszerü képződmény, mely a függöny mögé nyúlt s kihúzott onnan egy széket.
Bottazzi 2 fiziológia-tanár arra figyelmeztet, hogy
ezekkel az általában láthatatlan meghosszabbodásokkal
1
Les séances d'Eusapla en Amérique: Le médium
digitateurs.
Annales des sciences psych. 1910, 312. I.
3
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au milieu

des

presti-

— melyeiket ő médianimikus tagoknak nevez, — Eusapia
nemcsak mozgásokat végezni, hanem tapintani is képes.
Ezek a »számfeletti tagok« vagy »neoplazmák« (Morselli) néha-néha, miközben a médium valódi kezei ellenőriztetnek, a félhomályban láthatókká válnak s a
jelenségek bizonyos csoportját hozzák létre, igy különösen mehanikai változásokat élettelen tárgyakra (telekiniézis), kopogóhangokat és érintéseket. A függöny
felfúvódása is ugyancsak az effloreszcenciákból kiinduló sok-sok fonál adhéziójával magyarázható, melyek a szövetnek bizonyos részét kihúzzák, ugy, hogy
domborulat keletkezik.
Több ilyen dinamikus tagnak egyidejű
kinövése
is lehetséges, melyek egészen biológiai formákká alakulhatnak, illetőleg materializálódhatnak (dinamikailag
bilaterálisán).
Morselli tapasztalatai szerint az Eusapia jobboldalán ily módon keletkező kezek jobbkéznek, a baloldalán kifejlődők pedig balkéz formájának felelnek meg.
Tehát a plasztikus ujjképződmények mindig megfelelnek' a médium illető oldalának, ami gyakorlatlan megfigyelőknél természetszerűen összetévesztésekre vezethet.
Oldalt a fejen s vállmagasságban is keletkeznek ilyen
nyúlványok.
Ezek az effloreszcenciák néha-néha nehezen ismerhetők fel a függönyben s a ruha szövetében, melyek
védelmező funkciót végeznek velük szemben. Gyakran ugy jelennek meg, mint mozgó árnyak, feketén,
laposan, mintha kartonból volnának kivágva, vagy elmosódó körvonalakkal vagy végtagformájura kifejlődve; gyakran el vannak rajzolva s felépítésükben
és szerkezetükben morfológiailag abnormisak; ezen, a
materializáció kezdő stádiumában és a formaképződés
utján lévő fluidális emanációk állagának fokáról, valamint mindenféle ideokinetikus és teleplasztikus funkciójukról mindeddig úgyszólván semmit sem tudunk.
Morselli feltételezi, hogy a médiumtól hipnotikus állapotában szándékolt cselekvés célja szerint ilyen vég-

tagok magában a térben is képződhetnek, a kísérleti
személy szervezetével való minden kimutatható organikus összefüggés nélkül. Mindazonáltal a médiumí szervezetét jelenlévőnek kell feltételeznünk: emellett szól
e tagok függése a médiumos organizmustól, mely —mint minden esetben joggal feltételezzük — e tagokat
eltűnésükkor ismét elnyeli.
Ezeknek a mehanikai hatások céljaira létrehozott
protoplazmatikus prolongációknak és genezisüknek analógiája ,a teleplasztikus evolúció stádiumában
lévő
materiolizáció jelenségeivel sokkal feltűnőbb, semhogy
szemet hunyhatnánk előtte. A médiumos megnyilatkozások felől eddig gyűjtött valamennyi tapasztalat arra
enged következtetni, hogy mindkét csoportnak, tehát
mind a telekinézisnek,
mind a teleplasztiának,
megjelenési formái egységes
b'ológiai fejlődési folyamatost alapulnak, hogy a mehanikai hatások előidézése
céljából exteriorizált dinamikus, végtagszerü, eleinte
láthatatlan, aztán érzékelhető és kitapintható szervek
nem egyebek, mint a tökéletesen materializált teremtmények létrehozására irányuló teleplasztikus raorfogenezisnek kezdőfoka, átmeneti állapota oly teremtmények
létrehozására, minők szerzőnek
Materialisationsphänomene cimü müvében le vannak irva. Mindenekelőtt
mindkét megjelenési csoportnál azonos a formaképzödés alapelve; először is a médium testén, vagyis szervezetén kivül, de testének felületével szorosi összefüggésben, emanált anyag keletkezik, melyet materializációs
jelenségek jelentkezésekor meg lehetett figyelni; ez
többnyire diffúz, köd- és felhőszerü, mint szürke füst,
mely sűrűsége növekedtével megfehéredik. Erősebb kifejlődésénél kompakt organikus szövet hatását teszi s
egyelőre még szabálytalan külsejü fonalak, 1 sávok, zsinórok találhatók benne.
Ugy látszik, hogy a telekinetikus célra létrehozott
plazmatikus formáknak is ugyanez a fejlődési menetük. A mehanikai teljesítmény céljára kiszemelt tárgy1

Néha, mint merev fluidikus fonalak.

gyal zsinórok és szalagok által jön létre az összeköttetés, melyek majd láthatatlanok maradnak a szem számára, majd pedig ingerlik a retinát. Az Eusapia Paladinóval tartott üléseken több izben megállapittattak
ilyen sötét, néhg-néha teljesen materializált, zsinórszerű képződmények, melyek egyúttal alkalmat adtak
arra, hogy e jelenségeket egyesek csalásoknak magyarázzák.
Mindkét megjelenési csoportnak közös
tulajdonsága továbbá: az eleinte árnyékszerű, fluidikus jelleg,
a primitiv és rendkivül változékony formaképződés,
bizonytalan és határozatlan külsejü bizarr (lapos) kivágások és árnyképek létrehozása (formaimitációk), a
fekete, sötétszürke s az erőteljesebb kifejlődéskor a
fehéresbe átmenő szin, bizonyos önállóság és hirtelenség a mozgásban (hirtelen visszavonulás és eltűnés),
rendkivül magasfoku izgékonyság, külső benyomások,
például fény és érintés által (a médium fájdalommegnyilvánulásai), továbbá az elementáris alapformák
tagszerü, kitapintható képződményekké alakulásának
biológiai tendenciája, végül ezen biopszihikailag tünékeny, efemér projekcióknak abszolút függősége a médium pszihéjétől.
Már Morselli teljes joggal utalt a telekinetikus
és teleplasztikus folyamat egységességére, melyek tényleg rendszerint együtt lépnek fel, ahol' — ugy látszik —
a psziho-telekinetikus
folyamat kezdő foka a pszihoteleplasztikusnak.
A telenergetikus exteriorizációban is
igy szokták megelőzni az egyszerűbb mozgások
a
komplikáltabbat, az akusztikus, taktilis (illetőleg mehanikai) jelenségek a tökéletes materializálódás vizuális ábrázolatait. Meglehet, hogy a Morsellitől úgynevezett láthatatlan
sztereofantazmák
anyagszerüleg, ellenállóan, tehát mint kitepinínató szubsztancia
már jelen vannak (érintési jelenségek és kitapintható
formák Eusapiánál), mielőtt optikailag érzékelhetők volnának' s a fényképezőlemezt befolyásolnák. A materializáció legmagasabb fokú teljesítménye gyanánt
egy

sztereoplasztikus teremtmény képzését kellene tekintenünk. Ázt az izomakciót, mely mind Eusapiánál, mind
Eva C.-nél, mind sok más médiumnál a tekintélyes
munkateljesítménnyel egybekötött telekinetikus jelenséget kiséri, ugy lehetne felfognunk, mint a szervezetnek
ezzel felérő biológiai egyenértékét. A jelenségek milyensége rendszerint megfelel a médium intelligenciájának
és műveltségi fokának; minél szegényesebb a képzelőerő, annál primitívebbeknek tűnnek a jelenségek
is. Azonban az ideát s az ösztönzést a végrehajtásra
még az ilyen, többnyire hisztérikus kísérleti személyekbe is beleszuggerálhatja a kísérletvezető; ezt ők
éber vagy féléber állapotban megragadják s az éber
Öntudat küszöbe alatt, tehát álomszerüen
feldolgozzák. Az okkult intelligenciáknak és perszonifikációknak
szerepe (mint például Eusapia Paladinónak Morsellitől
Harlekin-nek nevezett John Kingje) egyrészt a spiritizmus antropomorf tradíciójában leli magyarázatát, —
mely még ma is kényszerűségként üli meg a médiumok
képzetkörét- — másrészt pedig az áloméletnek a drámai
ábrázolásokra való hajlandóságában.
Ezért mondja Ochorowicz is: »John nem más,
mint Eusapiának egyik speciális pszihikai állapota,
mint az ő médianimikus automatizmusának egyik szimbolikus perszonifikációja.«
Morselli szerint a transz-állapot sem feltétlenül
szükséges; mert Eusapia — éppúgy, mint a szerzőtől
ismert egyéb médiumok is — néha-néha éber állapotban, akarattal és öntudatosan is hozott létre jelenségeket.
Mindazonáltal ugy látszik, hogy a vitális energia
ideoplasztikus átalakulása, egy ma még teljesen ismeretlen fiziológiái, a maga határain messze túllépő dinamizmusnak automatikus tevékenysége könnyebben végbemehet autohipnotikus és eksztatikus öntudat-állapotban, valamint, hogy a fény neutralizálja s akadályokat
gördit útjába.

FIZIKAI JELENSÉGEK
MAGÁNMÉDIUMOKNÁL

A szerző megfigyelései
Szerzőnek az utóbbi években néhányszor alkalma
volt telekinetikus jelenségeket magánszemélyekriél kifogástalanul megfigyelni.
Egyik ilyen esetben az akkori háziasszony (később egy művész felesége) volt a médium. Lengyel
eredetű hölgy volt, egész nap elfoglalták kötelességei,
egyébként, amennyire társalgás alapján meg lehet állapítani, szimpatikus, becsületes, normális nőnek tünt.
A házigazda, aki testestül-lelkestül hive volt a spiritiszta tanításoknak, csak különös kérésre engedte meg
szerzőnek, hogy néhány barátjával több ülésen jelen
lehessen. Mint vendég, kénytelen volt passzív néző
maradni.
Erősen letompított vörös fény. Kopogóhangok,
az asztal (súlya mintegy 10 kg.) számos teljes levitá-

ciója, miközben lapját a jelenlévők kezei könnyedén
érintették. K1. kisasszony a szerző mellett ült s az
emelkedések alatt pontosan ellenőriztette magát, ugy,
hogy valamiféle mehanikai beavatkozást nem igen lehetett feltételezni.
Egy másik ülésen félhomályban a több méternyi
távolságban lévő pohárszékről egész csomó szilva vetődött az ülési asztalra. A médium a többi jelenlévőkkel
együtt szerző ellenőrzése mellett az asztalnál ül. Valamennyi résztvevő felső teste látható.
Ha az itt bevezetőleg vázolt megfigyelések nem
is alkalmasak arra, hogy a tudományos módszer igényeit kielégítsék s legfeljebb szubjektív bizonyitóerejük
van, az alább leirt és többször megismételt kísérlet
olyan jellegű, hogy itt mesterséges imitáció valóban
szóba sem jöhet.
A szomszédos szalonban volt egy háromlábú, körülbelül 13 q sulyu zongora, melynek hosszoldala, 11/2
m. távolságban, párhuzamos volt az ablakkal. A szoba
sötét, de a negyedik emeleten van s a be nem függönyözött ablakon át annyi fény mégis beszűrődött, hogy
a megfigyelés lehetséges volt.
K. kisasszony azt a (már előzőleg több izben
megoldott) feladatot kapja, hogy médiumos energiájával emelje még a zongorának az ablak felé eső sarkát,
a zongora hosszoldalának s az ablaknak találkozási
pontján. Ő a szerzőtől balra, háttal az ablaknak áll
s kezeit könnyedén: ß zongora bezárt fedelére fekteti.
Szerző, aránylag jó világítás mellett, kedvére ellenőrzi
az álló médiumot; térdei nem érnek a zongorához,
mert szerző lábát a zongora s a médium közé tolta.
A jelenlévő többi személyek részben a mellékszobában
voltak, részben a zongora túlsó oldalán, de semmiféle
összeköttetésben^ a zongorával.
A zo\ngoráruik a médiumtól érintett sarka egyszerre
csak mi\ntegy 15 cm. magasra emelkedett s aztán hatalmas robajjal visszazuhant a padlóra. Ha számbavesszük, hogy a hangszer minden lába
körülbelül
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ember is alig birja megemelni a zongorát egy oldalán, még ha alul fogja is meg, akkor el ikell ismernünk,
hogy anyagi lehetetlenség megemelnie a zongorát egy
gyenge nőnek, aki, mint emiitettem, csak könnyedén
tette kezeit a födélrej s egyébként semmiféle testi összeköttetése nem volt a zongorával.
További jelenségek: a fedél felnyitása és becsukása
érintés nélkül, a hangjegy tartó kihúzása, feltámasztása és visszatolása, a zárólap felemelése és lefektetése s ¿mindez kívánatra és erős akaratkoncentrációtól kisérve.
Közvetlenül az ablakpárkány előtt, az utcáról megvilágítva, jól láthatóan, hosszúkás virágállvány volt,
hervadt bokrocskákkal, száraz lombbal. A feladat az
volt, hogy a zongorától telekinetikusan hatást gyakoroljon erre a több, mint 1 méternyire álló virágállványra. A médium sötétben állt és — mint szerző
több izben megállapította — nem volt összeköttetésben
az ablakkal. Ismét beletelt 5—7 perc, mig egyszerre
csak a lomb közt hangos zizegés hallatszott, miközben a bokrocskák megmozdultak, mintha valami kéz
simitott volna végig köztük. Ezt a kísérletet is többször
sikeresen megismételte.
Látjuk tehát, hogy K. kisasszonynál ugyanazok a
tipikus, Eusapiánál már konstatált, jelenségek ismétlődnek.
Nyilvánvalóan ennél a kísérleti személynél is
dinamikus tagok működnek, melyeknek nehéz sulyok
felemelésében nyilvánuló teljesítményei semmi tekintetben sem maradnak mögötte a nápolyi nő teljesítményeinek.
Komplikáltabbak, de nem kevésbé meggyőzők a
telekinézis és teleplasztia azon jelenségei, melyeket
szerző B.-ben, Willy S. 16 éves fogtehnikus-tanulón
figyelt meg, aki nyomdásznak a fia volt. 1919 januárja
óta vett részt spiritiszta
társasjátékokban s itt
derült ki róla, hogy pszihografiára, telekinézisre ós

teleplasztiára alkalmas médium. Az Eusapia Paladinónál és Stanislawa Tomczyknál jelentkező John King
és Ms Stasia szerepét a S. családban (mely csak szórakozásul foglalkozott e jelenségekkel), egy Olga
nevü szimbolikus perszonifikáció töltötte be. Vallásos
vagy babonás motívumok itt nem voltak mértékadók.
Sem K. kisasszony, sem Willy S. nem hivatásos
médiumok; abban is hasonlítanak, hogy
teljesítményeik alatt -— legalább világosan — nem áll be az
öntudat-állapot megváltozása (transz). Willy a pozitív íilések után testileg erősen kimerül s éjjel hoszszan, mélyen alszik.
Szerzőnek az ülések közben készített feljegyzéseiből valók a következő megfigyelések.
1919. október 4. A médiumot ellenőrzik és fogják; igy ül egy 1 m. hosszú, 65 cm. széles fa-asztal
keskeny oldalán, mely a padlóig érő fehér lepedővel
van letakarva, — ugy, hogy az asztal tőle balra van
s a médium lábai az asztalon kivül esnek, miközben
balkezével az asztalon állój s pszihográf gyanánt szolgáló kis háromlábat érinti.
A szoba erősen besötétítve. Az asztalt rendszerint
csak a '¡médium érinti. Ezen feltételek mellett az elől
lelógó s a padlótól több mint 15 cm. távolságban lévő
(a médium számára 'hozzáférhetetlen) lepedőfelület
megrázkódik, közepén hirtelen feltüremlik, ugy hogy
oldalai függönyszerünek látszanak. A jelenség hatszor,
nyolcszor ismétlődik; a médium kezei és lábai az asztalon k;ivül vannak. A. ur lakásán, a padlón semmiféle
mesterséges szerkezetek nincsenek.
Szerző kezét a lepedőn keresztül valami nagy, durva kéz ragadja meg; világosan érzem markoló ujjait.
Ötször érinti és fogja át kezemet, erős fogással, habozás nélkül, mintegy erős akarat-intenció kifejezéseként. Hatodízben a kéz az enyémbe simult, — melyet
az íasztal alatt tartottam, — még pedig ezúttal nem r volí
köztünk) a (vászon. Három hideg, nyirkos, elég durva
bőrű ujjat világosan meg tudtam érezni. Majd ismét,
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kétfelől fogta meg tengeremet. Összezártam ujjaimat,
hogy megfogjam a titokzatos kezet, ez azonban erőteljesen — bár szelid erőszakkal — visszahúzódott.
Mig Willy keze kicsiny, keskeny, tenyerén és ujjai
hegyén bársony puha, finom bőrrel, addig a materializált
kéz sokkal nagyobb alakúnak, duzzadtnak, keménynek
és durvának tünt. Ugyanez a kéz elvette odatartott óraláncomat s az asztal alatti sötét sátorból kihajította
a szobába, éppígy elvette feléje nyújtott zsebkendőmet, behúzta az asztal alá, három csomót kötött rá
s aztán lábaim elé dobta. Ugyanezen a modort a csomók
aztán megoldódtak. Végül megragadta a kéz a hegedüvonót, melyet az asztal alá tartottami s erővel el akarta
venni tőlem, addig-addig, hogy végre is engedtem a
másik fél izmos erőfeszitéseinek s elengedtem a vonót.
Teljes bizonyossággal meg lehetett állapítani, hogy itt
egy eleven, izmos, jól megtermett kéz teljesítményeivel
volt dolgunk, mely semi a médiumé, sem más jelenlévőé
nem volt, hanem önállóan funkcionált.
1919 október 17. Hely : a médium lakása. Az asztallap mérete 70:100. Willy ismét az asztalon kivül
ül, magas, külön az ő számára előkészített párnásszéken 1 s balkezét az asztalon álló háromlábra helyezi.
A médium lábai —- párhuzamosan a fehér teritővel
takart asztal hosszoldalával — a szék támlája felett
láthatóan lelógnak. A kivilágított konyhába vezető ajtót
kinyitjuk, majd behajtjuk: tompított világítás.
Jelenségek: az asztalterítő felénk eső része 10
másodpercig rázódik és csapkod. A velem lévő Schott
nevü pszihológusnak kezét ugyanugy megfogja valaki,
mint az enyémet az október 4-iki ülésen. Schott kezét
három ,ujj átfogja. A szerzőtől hozott dinamóméiért
zsebkendőre kötik s az asztalterítő elé tartják. A pszihográf háromszor koppan az asztalon és jelzi, hogy
a kísérlet sikerült. Megnézzük: 47 kg. súlyt mutat
(Willy teljes súlya 60 kg.).
1
A médium csipője ebben a helyzetben az asztallap magasságában van,
ami lehetetlenné t e s i minden mesterkedést az asztal alatt. Willy meglehetősen
kicsiny s korához képest növésben elmaradt.

összehajtogatott levélpapirost és irónt tesznek most
elém az asztalra, miközben három ujj dobol kezem
fejénj s ¡egyúttal Schott kezéhez közeledik. Négy hideg
és nyirkos doboló ujj érzése. A folytatólagos iráskisérlet olykép sikerül, hogyi a ,kéz a papiroson néhány
ákom-bákomot firkál.
A mai jelenségek megerősítik az október 4-én
tapasztaltakat.
1919 október 29. Az ülés helye és rendje, mint
október 5-én. Willy az asztalon kivül, annak keskeny
oldalával párhuzamosan ül, látható és ellenőrzik. A
kísérlet alatt a médium megtapogatása utján tetszés
szerint meg lehet győződni tagjainak helyzetéről.
A titokzatos hang megjelenik, az asztalterítő lobog.
Schüler Alfréd urnák, aki szerző közben jöttére első
izbein vesz részt ülésen, az asztal alatt tartott kezét
valami megérinti, szorongatja; kezefejére paskoló ütéseket kap. Szerzőnek olyan érzése van, mintha egészen
rövid, kemény körmű emberi kéz érintené. Kértük, hogy
a kéz mutatkozzék a félhomályban. A fehér asztalteritőből kinyúlva, felfelé irányuló, fekete vagy sötétszürke szinü tag jelent meg hamarosan, végén kézfejjel,
melynek ujjai mozogtak. A kéz iránya a padlótól merőlegesen haladt felfelé. Felső harmadában mozgó árnyékként viált észrevehetővé a fehér háttéren és élben állott k,i, hüvelykujjával kifelé. Sajátságos látvány volt
ennek a sötét, fekete tagnak mozgó játéka, mintha a
padlóból függőlegesen felfelé alsókar nőtt volna ki
s könyökére támaszkodnék. Ez} a látvány kétszer ismétlődött, miközben a jmédium nem mozdult helyéről.
1919 október 26. Hely, rendszabályok, résztvevők,
mint október 25-én. Erősen letompított fény. Ma az
asztalon kivül ülő médium lábai A. ur ölében feküdtek. Az asztalterítő;, elülső részén, ismét meglobog
és felemelkedik. Schüler kezét az asztal alatt egy széles-, tompa-, keményklörmü kéz hevesen megragadja,
szorongatja és üti; ez semmi tekintetben sem hasonlítható össze a médium kezével. Ezután Schüler és szerző

testszinü emberi kezet pillantottak meg, mely az asztal
közepén, a médiumtól 35—40 centiméternyire bukkant
ki. Feltűnők voltak széles, rövid, letompított hegyű
ujjai, melyeknek tövei közt meglehetősen nagy köz
volt. Ezen torzalaku tagnak ujjai elevenek és mozgékonyak voltak; funkciójuk semmiben sem különbözött
az emberi kéz funkcióitól.
1919 december 6. Szerző a »Zur Post« szállóban kísérleti szobát rendezett be. A szoba sarkában
fekete fülke függönyökkel. Willynek az ülés előtt egészen le kellett vetkőznie s egész testére fekete trikót
kellett húznia, melyet szerző hozott s melyet hátul
begomboltak. Az ülés kezdete előtt újból megvizsgáltuk
testét, különösen szájüregét és füleit.
Több expozíció és villanófény -felvétel. A médium
nyakán szubstancia-darabok jelennek meg, melyek olyanoknak tűnnek, mint rostos szélű, vizbeáztatott vászonrongyok, vagy lecsüngő zsinórok. Minden villanófényfelvételnél nyomtalanul eltűnik a produktum.
Az első expozícióknál négy rongyocskát és három
zsinórt lehetett látni a trikó nyakrészén. A képződményeket kö,zvetlen közelből vörös villanylámpával pontosain megfigyeltük. Most felszólítottam Willyt, hogy
igyekezzék valamelyik ilyen zsinórban szándékos mozgást előidézni. A médium, mint arckifejezésén látni
lehetett, heves akaratmegfeszitéseket tett, mire a jobb
mellére lelógó, hegyén rojtos zsinór mintegy V2—1
centiméternyire felemelkedett a végével a fekete alapról, meg pedig mijntegy 2—3 cm. hosszúságban és
több csóváló mozgást végzett, melyek a kutya farkcsóválására emlékeztettek. Eze¡n folyamat alatt a zsinór
többi része teljesen mozdulatlan maradt. Mi ezt a
sajátságos eseméjiyt az odatartott villanylámpának vörös fépyénél 20—25 cm. távolságból szemléltük. Valamennyi jelenlévő, nevezetesen Schüler és szerző is,
jótáll ezen érdekes megfigyelés valódiságáért. A villanófénynél ia< rostok s a képződmény teljesen eltűntek.
Útókontrol: negativ.

h harmadik expozíció alkalmával a trikó elülső
njyakrészén két gallérszerü, szabályos négyszögalaku
szubstancia-darab mutatkozott, melyeket zsinór keretezett be.
¡
Mielőtt ,a felvételhez fogtunk volna, megkértem
Schulert, hogy rögtön a magnéziumfény fellobbanásának pillanatában fogja meg a médium kezeit, annak
megállapítása céljából, hogy van-e részük a szubstancia
eltűnésében. Villanófény-felvétel. Ä készülékek leesattanása után a fülkéhez léptem s megfogtam Willy jobbkezét, mig Schüler a balkezét fogta. Az ily hirtelen
és váratlanul foganatosított kontrol eredménye
az
volt, hogy a tiematerializációs folyamat még nem volt
befejezve. Mert egy körülbelül 15 cm. hosszú, kigyóvonal alakú zsinór leesett a nyakból s köldökétől a
csípőjéig ferde vonalban a trikón feküdt, mig ellenben a többi szubsztancia-darabból már semmit sem
tudtunk észrevenni. Schüler most megpróbált az irónnal óvatosan a zsinór alá nyúlni, én pedig fölülről
érintettem meg ujjammal. A médium heves, fájdalmas
kiáltásban tört ki. Ebben a pillanatban a zsinóron,
egyik végétől a másikig valami perisztaltikus mozgás futott végig, olyasvalami, mint a féreg mozgása.
Szemre a szubstancia olyan volt, mint valami laza,
világosszürke képződmény: mintha pókhálóból
lett
volna.
Most, hogy Willyt további fájdalmaktól
megkíméljem, a ¡függönyt néhány másodpercre összevonattam a szubstancia fölött (védeknül a világosság ellen), miközben Willy kezeit állandóan fogtam, feje
pedig nem változtathatta helyzetét, amire különösen
ügyeltem. Majd újból széthuztuk a függönyt. A szubsztancia már eltűnt, azonban a jobb csipő táján még
ott feküdt egy kicsiny, mintegy 1 centiméternyi darab.
Ezt Schüler ismét megérintette irónjával, mire szemünk láttára azonnal eltűnt, mintha a trikó elnyelte
volna. Utókontrol: minden tekintetben negativ. Emlitésreméltónak látszik az a körülmény, hogy ezen az

estén jelentkeztek Willynél első izben zsinórszerü képződmények, még pediig egy, a médiumos erővonalakról, fluidikus rostokról stb. szóló hosszabb beszélgetés kapcsán, melyet szerző az ülés előtt SchulerrejT s a médium atyjával a fiu jelenlétében folytatott.
A médium fantáziájának nyilván a mi beszélgetésünk
adott ösztönzést, ugy, hogy ma ideoplásztikus zsinórképződmények keletkeztek, melyek az ő gyermekes felfogásában valószínűleg megfeleltek a rostok és erővonalak képzeteinek.
1920 telének nehéz közlekedési és fűtési viszonyai
lehetetlenné tették, hogy szerző azt a bajor határvárost, melyben Willy S. és családja lakik, annyiszor
felkeresse, ¡ahányszor e jelenségek behatóbb tanulmányozása 'érdekében célszerű lett volna. Ezért egy ott
lakó rs a ¡szükséges tárgyismerettel rendelkező barátja,
K. (korvettkapitány vállalta magára, hogy szerző távollétében folytatja kísérleteit Willy S.-szel, még pedig
nevelő célzattal és folytatólagosan írásban értesiti az
eredményekről.
K. ur jegyzőkönyveiben különösen gyakran történik említés a pszihográf gyanánt szolgáló' kis háromlábú .asztalka levitációjáról (lapjának átmérője mintegy
20 (cm.). Ez, amint Willynek egy vagy több ujja
a 'lapját érinti, a levegőbe emelkedik, vagy teljes világosságnál érőszakkal kirántja valami a kezéből s a
szobába hajítja. Szerző is tanuja volt több izben ennek ¡a folyamatnak.
Beszámol -'továbbá egyéb tárgyak átviteléről, erős,
tompa ¡ütésekről a padlóra, sötétben, miközben a médium kezeit és lábait fogták. 1920 február 7-én, mikor Willy lábai a széklábakhoz voltak kötözve; s kezeit
fogták, ¡ugyancsak sötétben egy égő cigaretta felemelkedik a padlóról ;s, mint valami szentjánosbogárka,
mintegy 2 m. magasra a levegőbe emelkedik s körben forog (a láncot alkotó résztvevők háta mögött is).
Az ismert érintési jelenségeken kivül a homályban
kitapintható testrészek is jelentkeztek.

Viszont a fülkében ülő és csak fekete trikóba öltözött médium testén vörös fény mellett észlelt és
részben lefényképezett materializációs képződmények
fölöttébb kezdetlegesek s nagyon csekély alkotótehetségről tanúskodnak.
Néha arcát és felső testét, vagy ezeknek egy részét
valami fehér szubstancia takarta, mely
néhányszor
mintha arcformát öltött volna, azonban csak valami
összegyűrt papirosálarchoz volt hasonló.
Az 1919 október 16-iki ülésen — szerző pontos
megfigyelése szerint — a fülkében ülő fiu szájából
önfényü szubstanciának széles szalagja áradt ki, mely,
amint kijött, felhőszerüen szétterjedt egész a médium
válláig. Egyébként is több izben konstatáltattak szájából keletkező képződmények.
Az 1919 november 30-iki ülésen a fülkében lévő
médium vállán három csikszerü fehér ujjforma feküdt,
körülbelül oly hosszuk, mint egy felnőtt ember ujjai,
Szerző most azt kivánta, hogy az ujjak mozogjanak.
Az egyik ujjforma azonnal egész hosszában mintegy
2 cm. magasságra emelkedett, aztán egymásután a második és harmadik, azonban mindegyik forma, mint
homogén egész darab (tagozódás és izületek1 nélkül).
A formák laposaknak és sematikusoknak tűntek, mint
Eva C.-nél és Stanisláwa T.-nál (v. Ö. e két médiumnak szerző Materialisationsphänomene cimü müvében
közölt képeit). Amint a villanófény fellobbant, a képződmények nyomtalanul eltűntek.
Az a kisérlet, hogy ebből az anyagból mikroszkopikus megvizsgálás céljára nyerjünk valamit, eddig
nem sikerült. 1920 január 10-én K. kapitány már felfogta a szubstancia egy részét egy csövecskében. Ez
az üvegcsőben élénken mozgott és villámgyorsan eltűnt, amint a megfigyelő a csövet el akarta zárni.
1919 december 14-én szerzőnek alkalma volt müncheni laboratóriumában Willy S.-szel ülést tartani, mikor is a trikóba öltözött fiúnak a kísérleti rendszabály
teljesen lehetetlenné tette, hogy bármily tárgyat is

magával vigyen a fülkébe. Materializálódtak: zsinórszerű képződmények s egy több cm. széles fehér szalag,
mely szájából fejlődött ki s azután, láthatóan, szájába
húzódott vissza.
A K. kisasszonytól éta Willy S.-tői létrehozott fizikai jelenségek, melyeknek realitását egyébként a jelenlévő, szerzőtől állított tanuk írásban és szóban megerősítették, a jelenségek azon csoportjaihoz tartoztak, melyeket más médiumoknál megismertünk. Részben feltűnő analógiát mutatnak Eusapia teljesítményeivel. így
például az asztalterítő lobogása és felrántása Willy
S.-nél emlékeztet a nápolyi nő függöny -f és ruha jelenségeire.
Tárgyak levitációja és átvitele, az asztalra való
ütések, az asztal könnyebbedése és súlyosbodása, ellennyomás, valamint érintési jelenségek tekintetében az
analógia teljes. A zongorának K. kisasszony által egyik
oldalán való megemelésével szembeállítható egy 60 kg.
sulyu irógép átvitele Eusapia által, az égő cigarettának
sötétbein a levegőben való repülésével Willy S.-nél
szembeállítható Eusapiának a sötétben lebegve mozgó
csengetyüje Ascenzi tanár ülésén. Továbbá K. kisasszony távolbahatásaiban (a zongorafedélre, a virágállványra stb.) ismétlődik az Eusapiánál nagy rendszerességgel végrehajtott mozgatása érintetlen (vagy
könnyedén érintett) tárgyaknak.
Kitapintható és néha látható távképződményeket
(torz tagformákat, csonkszerü végszervekkel, vagy három-négy icsonka ujjal), gyenge^ árnyszerü tagokat, mind
Eusapia Paladinónál, mind Eva C.-nél, mind Willy
S.-nél megfigyeltek.
A Willy fülkebeli ülésein termelt anyagdarabok
és zsinórok, melyeknek csaló becsempészése a kísérleti
rendszabályokkal lehetetlenné volt téve, gyanús külsejük
ellenére is feltűnő egyezést mutatnak aá Eva C.-től materializált aggregatumokkal. A villanófény fellobbanásakor mindkét médiumnál másodpercnél rövidebb idő
alatt eltűntek ezek a képződmények; ez a körülmény

ugyancsak a jelenségek valódisága mellett szól. Ezen
anyagoknak önmaguktól való mozgását is mindkét
médiumnál ki lehetett mutatni, még pedig Willy S.-nél
olyankor, mikor ez iránt rögtönzött (tehát előre nem
várt) felszólitást intéztünk hozzá.
A levélpapiroson létrehozott ákom-bákomot Willy
S.-nél ugy kell tekinteni, mint folytatását annak az
Ochorowicz tanártól Stanislawa Tomczykkal végzett
kísérletnek, mikor az irón érintés nélkül irásra kész
heggyel felemelkedett. Lehetséges, hogy ez a közvetlen
irás megmagyarázásának útjára fog vezetni.
Hasonlóképen nem lehet kétségbevonni a spiritiszta tradíció befolyását a két szóban lévő magánmédium munkamódszerére és teljesítményére. Az átlag
értelemnek megmagyarázhatatlan és csodálatos médiális megnyilvánulások szimbolikus perszonifikációjának
elve ma még sokkal erősebben össze van forrva ezeknek vallásos felfogásával, semhogy; azt az ezen problémákkal foglalkozó kutatók figyelmen kivül hagyhatnák.
A fentiekben közölt tények jelentősége tehát abban
van, hogy egészen a részletekig megegyeznek más médiumoknál megfigyelt jelenségekkel, melyek realitásához kiegészítő bizonyítékul szolgálnak.
Legújabban sikerült szerzőnek utána vizsgálni és
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igazolni Crawfordnak a következő fejezetben tárgyalt
súly kísérletét.
1920 április 1-én Grunewald berlini mérnök fizikai
laboratóriumában ülés volt, melyen szerzőn kivül résztvettek: dr. Bernoulli ur és felesége,, J. :ur és B. asszony.
Médiumként Sch. asszony, egy hivatalnok felesége szerepelt, aki médiumos tehetsége ellenére is csak nagyon
ritkán gs díjtalanul, szívességből áll rendelkezésre ilyenfajta kísérleteknél. Körülbelül 35 éves és ifjúságától
fogva megfigyelt magán telekinetikus jelenségeket.
Ä laboratóriumban van egy négy rugón nyugvó
mérleg, melynek hidja 70 icm. hosszú, és 35 cm. széles;
ez mintegy 12 centiméternyire van a padlótól s a
rajta nyugvó suly szerint fel és le mozog.' E hidra egyszerű, hát- és oldaltámlás szalmafonatu szék van erősítve.
Egy, a hid alatt benyúló emelő oldalt alkalmazott villanyos erőátviteli szerkezettel van összeköttetésben, mely a szoba ellenkező felében (mintegy 4'5
méternyire) lévő tükör-galvanométerrel vezeték utján
keletkezik. E galvanométer kilengése egy mutató sugár
utján átvitetik az 1 méternyi távolságban álló regisztráló készülékre, mely a mutató sugár mozdulatait görbék alakjában feljegyzi egy forgó dobra. Tehátt a fény-
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sávnak a mérleg ingásainak megfelelő mozdulatait egy
skálán lehet megfigyelni, mely lehetővé teszi a sulyváltozás leolvasását. Egyidejűleg azonban e mozgások görbék formájában lejegyződnek egy brómezüst
szalagra, mely a dobra csavarodik. A szerzőtől végzett
következő kísérletek céljaira szolgáló mahagonifaasztal
lapja 33X43 cm., lapjának vastagsága I1/2 cm. Az
asztal 75 cm. magas, egy oszlop tartja, melyen három
láb van. Súlya 2 0 5 kg.
Miután a kör erősen letompított vörös fénynél
megalakult s: a médium kezeit az asztallapra helyezte
és több izben teljes asztalemelkedés következett be,
melyeknél az asztallábak mintegy 20—25 centiméternyire távolodtak a földtől, szerző Seh. asszonyt a
mérlegen lévő szalmaszékbe ültette és megkérte Grunewald mérnök urat, hogyi a regisztráló berendezést hozza
működésbe s egyúttal figyelje is meg.
A médiumtól balra dr. Bernoulli, jobbra szerző
vállalta a kontrolt. A többi jelenlévő érdektelen szemlélő
maradt. A médium lábai a hidon ¡nyugodtak, 12 centiméterrel magasabban, mint a 35—40 cm. távolságban
előtte álló asztal lábai.
A kontrol feladata annak megállapítása volt, hogy
a médium semmiféle testi összeköttetésben nincs az
asztallal, kivéve egy-két kísérletet, melyeknél az asztallapot ujjhegyeivel felülről könnyedén érintette. Ámbár a vörös fény erősen le ¿volt tompítva, a mjédium
megfigyelése mégis minden nehézség nélkül volt végezhető.
9 óra 10 perc. Sch. asszony helyet foglal a mérlegen, egyelőre B. és szerző fogják mindkét kezét. Lábai
a hidon. Grunewald a szoba' ¡másik; felében áll a regisztráló készülék előtt, ezt szükség szerint működésbe
hozza és jegyzőkönyvezi a differenciákat, valamint a
szerzőtől bemondott megjegyzéseket. A mérleg és szék
együttes súlya a mutató sugáron 0-ra állíttatik. Az
egyes jelenségeket rendszerint a felső test élénk (hisztérikus) rázkódása és reszketése, valamint fájdalmas

felsóhajtás előzi meg; ezt a tipikus jelenséget már
Eusapia Paladinónál és Eva C.-nél is megfigyelték.
Á mellékelten reprodukált görbék megértésére a
következő momentumok birnak jelentőséggel:
1. a médium testmozgásai a mérlegen;
2. Sch. asszony kezeinek és lábainak időnkénti
érintése a ¡két ellenőrző ¡személy által,
3. a médium előtt álló és nyugalmi
állapotban
lévő asztal lapjának megérintése.
Az utóbbi esetben a suly csökken, illetőleg átruházódik az asztalra. Az oldalt álló számok mutatják
a sulykülönbségeket kilogrammokban, a görbe alatt
az abszcisszán futó számsor pedig a perceket.
Különösen eleinte, 9 óra 17-től 9 óra 21-ig, elmosódott és össze-vissza eredményeket kaptunk, melyek nemcsak a mérlegen végbemenő folyamatnak, hanem a még frem eléggé pontosan beállított regisztrálókészülék egyelőre szabálytalan működésének következményei is voltak.
A 9 óra 21 perc 45 másodperctől 9 óra 23 percig
terjedő időt ugy kell tekintenünk, mint a médiumnak
és a mérlegnek normális egyensulyállapotát az ellenőrző személyek testi érintése nélkül.
9 óra 23 perckor (a jegyzőkönyv szerint) teljes
asztalemelkedés megy végbe anélkül, hogy az ellenőrző
személyek a médium testét, a médium pedig az asztalt
vagy annak lapját érintette volna. A kísérleti személy
ujjhegyeit 5—8 centiméternyire tartotta az asztallap
felett. A három láb felemelkedése a padlótól 10—15
centiméter ny ire becsülhető. A mérlegen ülő médium
súlygyarapodása 2'5 kg., tehát valamivel több, mint
az asztal súlya (2'05 kg).
9 óra 23 perc 30 másodperc. (L. a 136—137.
lapon a görbét). A médium pihen, miközben fejét
hátul a falhoz támasztja; innen a körülbelül 5 kilogrammnyi súlycsökkenés.
Némely elevációnál a magasba emelkedett lebegő
asztal centripetális hajlást mutat, mintha a médium teste

vonzaná, mintha testéhez akarna dőlni, illetőleg lábaival a mérleg hídjára akarna állni. A 9 óra 23 perckor
lefolyt kísérletnél ennek a körülménynek nincs szerepe;
magán a görbén rendszerint a görbék ingadozó csúcsának hosszabb, horizontális menetében fejeződik ki.
9 óra 24 perc táján ujabb asztalemelkedés. A
médium ujjainak hegyei most felülről érintik az asztallapot. Súlygyarapodás mintegy 4 kg.
9 óra 25 perc 28 másodperc. Teljes asztalemelkedés, miközben Sch. asszony kezei érintik ja2 asztal
lapját. A feljegyzés szerint a súlygyarapodás 10 másodpercig tartott; vagyis az asztal, mint fentebb emiitettem, a médium testére dőlt s nékünk kellett isméi
helyére állítanunk. Súlygyarapodás 6 kg., amiből 2
kg. az asztal súlyára, 4 kg. pedig az eleven erőre,
vagyis a kísérleti személy testmozgásaira; s laz ellenőrző
személyek beavatkozására számítandó.
9 óra 27 perc. Ujabb asztalemelkedés érintés nélkül. Súlygyarapodás 3 kg.
9 óra 28 perc. Két ujabb levitáció, az egyik az
asztallap érintése nélkül, súlygyarapodás, 3 klg., a másik
a lap érintésével, súlygyarapodás 6 kg. fiz asztal ismét
a médium testére dől (ugyanaz a lefolyás, mint 9
óra 25 perckor).
10 óra 11 percig szünet.
Azon célból, hogy a most következő kísérleteket
az eddigi megfigyelések alapján még kifogástalanabbul
végezhessük, dr. Bernoulli minden asztalemelkedés alkalmával az asztalláb és a médium íközé tartotta karját,
miáltal elkerültük azt, hogy a felemelkedett asztal a
médiumra essék. Szerző egyidejűleg Sch. asszony kezeinek és lábainak helyzetét ellenőrizte. Ennek megfelelően a következő görbékben a görbék csúcsának (10
másodpercig is állandósuló) horizontális kiegyenesedése
nem tér vissza.
10 óra 12 perc. Asztalemelkedés a médium érintése
nélkül; súlygyarapodás mintegy 3*5 ¡kg- Az asztal rögtön
visszaesik. Akkor sincs semmiféle testi érintkezésben

a kísérleti személlyel, mikor ingadozva leereszkedik.
Ezt a kísérletet, mint amelynél minden ellenőrzési rendszabály és kísérleti feltétel a leglelkiismeretesebben
betartatott, ugy, hogy hibaforrások nem jöhetnek1 tekintetbe, teljesen megtámadhatatlannak kell tekintenünk.
10 óra 13 perc 40 másodperc. A médium ujjhegyeit több centiméternyire az asztallap fölé tartja.
Lábai, mint minden más kísérletnél, a mérleg hidján.
Teste az asztalt egyáltalán nem érinti. Az asztal a
padlótól mind a három lábával mintegy 4 centiméternyire emelkedik, aztán visszaesik. Súlygyarapodás 2
kg. s néhány gr.; pontosan annyi, mint az asztalnak
súlya.
Minthogy Sch. asszony eléggé nyugodtan viselkedett, a regisztráló-készülék ezenfelül semmiféle nagyobb ingadozást nem mutatott.
Két jelenlévő személy azt állítja, hogy a médium
testéből kiinduló végtagszerü effloreszcenciákat vett
észre, melyek az asztalt megfogták ós a
magasba
1
emelték.
Ezen kísérletek biztos eredményeként tekinthetjük
azt, hogy teljes asztalemelkedésnél, ha azt sem a médium, sem a jelenlévők valamelyike testileg nem érinti,
a médium súlya legalább is az asztal súlyával gyarapodik. Bizonyítják ezt a 9 óra 23 perc, 9 óra 21 perc,
9 óra 28 perc, 10 óra 12 perc és 10 óra 13 perckor
lefolyt kísérletek. Néhány esetben az eleven erő közreműködése következtében (nyugtalan viselkedés a mérlegen, az ellenőrző személye beava'koz :sa) jelentékenyen
nagyobb súlygyarapodás következik be. Ugyanez az
eredmény mutatkozik azokban az esetekben is, mikor
a kísérleti személy az asztal lapját egészen könnyedén,
csak ujjhegyeivel érinti (9 óra 24 perc, 9 óra 25 perc,
9 óra 28 perc, második kisérlet).
Grunewald mérnök speciális vizsgálatok céljaira
a szobának egy másik részében felállította az ismeretes
Crookes-féle mérleget, ugyanolyan
szerkezettel és
ugyanazokban a méretekben, mint, ahogy az angol ké-

mikus a Quaterly Journal of Science 1 1871 október 1.
számában leirta.
Ezeknél a kísérleteknél — ¡mint a jelen mü 44.
lapján leirt Alruz-féle készüléknél — a médiu,mos távolbahatásnak egy vízszintesen fekvő, hosszú egyensúlyban lebegő kart, vagy nyugvó mérlegrudat ¡kell
mozgásba hoznia. Grunewald a Crookes-féle mérlegnek
csak regisztráló-készülékét javította annyiban, hogy
nála a vízszintes kar vége rugót tart, mely egy legöngyölődő papírszalagra a diagrammot feljegyzi. 2
Az érintés nélküli asztalemelkedések meglepő sikerétől indítva, szerző ezek után Sch. asszonyit a Crookesféle mérleghez vezette s rávette, hogy mindkét kezét
lefelé irányított ujjhegyekkel 20 cm. távolságban, egymás mellett a mérlegrud fölé tartsa. A médium teste
(sem alsó teste, sem ruhája) a imérleget seholsem érintette. Mérsékelten letompított vörös fény, mely azonban
lehetővé tette a folyamat legpontosabb megfigyelését.
Biztonság kedvéért szerző a kísérleti személy alsó karjait fogta. Ismét rázkódás, reszketés és sóhajtozás.
Körülbelül egy perc múlva a mérleg ingadozni kezdett. 25 másodpercnyi időközben a mérlegrud három
rövid és világos kilengést végzett, melyeket a diagramm
feljegyzett. A kilengés az első esetben 600 gr., a
másodikban 350 gr., a harmadikban 5 0 0 g r .
Ezzel végződött ez az eredményekben gazdag ülés,
melynek eredményei annál becsesebbek, mert ezen uj
kísérleti személlyel végzett mérlegkisérlet révén a Stanislawa Tomczyknál elért analóg eredmények megerősítést nyertek.

1

Német fordításban, William Crookes : Der Spiritualismus
und die WissenLeipzig. 1884, 66 8. k. lk.
Grunewald az ő fizikai vizsgálatait, melyek a Crookes-féle megfigyeléseknek teljes megerősítését tartalmazzák, publikálni készül. V. ö. Physische
Studien
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schaft.
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CRAWFORD KÍSÉRLETI VIZSGÁLATAI A MÉDIUMOS
TELEKINÉZIS TERÉN

A médium súlya
az asefalemelkedések folyamén
Dr. W. J. ¡Crawford angol mérnök, a fizika tanára a belfasti egyetemen, több fizikai mü szerzője,
a fizikai jellegű médiumos jelenségekre
vonatkozó,
1915 és 1916-ban végzett kísérleti kutatásait két' érdekes és tanulságos könyvben 1 irta meg. Megvolt az a
szerencséje, hogy egy igen erős médium 's egy családi, teljesen harmonikus kör állott rendelkezésére.
Maga Crawford tanár, a médium s valamennyi résztvevő meggyőződéses spiritiszták s az ülések az ismert
spiritiszta miliőben folytak le. Ez azonban nem állott
útjában annak, hogy a kísérletező a kísérleteket tudományos módon végezze s rendelkezéseit ugy tegye meg,
hogy a csalás teljesen lehetetlen legyen. Mindenesetre
1
W. J, Crawford: The Realty of Psychic Phenomena
(Raps, Lévitation etc.)
Second edition. London, John M, Watkins, 1919; Experiments
in Psychical
Sciences (Lévitation, Contact and the direct voice). London, John M, Watkins, 1919.

segítségére volt az a ritka körülményi, hogy a túlsó
oldalchn lévő operátorok a legnagyobb készséggel tettek eleget feltételeinek és kívánságainak. Ezzel Crawford nem volt pusztán spontán jelenségekre utalva,
sőt ellenkezőleg, lehetségessé vált számára a sorozatos
kísérleteket rendszeres tudományos alapra
fektetni,
mely alkalmas volt arra, hogy az elért eredményeknek
a kifogástalanul megállapított tények jellegét megadja.
A médium — Miss Kuthleen Qoligher — fiatal
leány (szül. 1898 junius 27-én) és hajlamát valószínűleg anyjától örökölte. Médiumságát egy asztal-ülés alkalmával véletlenül fedezték fel. A kísérleti személy
az ülések alatt teljes öntudatnál van, a folyamatokat
tudományos érdeklődéssel követi s emellett teljesen
elfelejti, hogy ő maga a főoka a jelenségeknek.
A többi résztvevők mind a médium családjának
tagjai: nővére, atyja, bátyja, sógora. Crawford a család barátja s hangsúlyozza, hogy valamennyien spiritiszta állásponton állnak. Mint már emiitettem, ¡a kísérleti rendszabály következtében eleve lehetetlenné volt
téve minden csalás. Az ülések vörös fény mellett folytak
le. Egy közönséges gázláng vörös üveggel volt körülvéve, ugy, hogy •— ha egyszer 0 szem hozzászokott a
letompított fényhez, — a világítás elegendő volt arra,
hogy valamennyi résztvevőt meg lehessen figyelni.
Az üléseken az elhelyezkedés a következő volt:
a kör átmérője 11/2 m.; a ¡médium a kör felső végén,
mérlegen ült, mellette állt a kísérletező. A hat résztvevő előtte körben ült. A lámpa a médiumtól jobbra,
elől, 1'2 m. magas jk^ndallópárkányon állt s elegendő
volt arra, hçgy valamennyi személyt világosan lehessen látni. A kör közepén faasztal vagy faszék állt,
mely körülbelül 1 kg. sulyu volt s melyet egyik jelenlévő sem érintett. Két megfigyelő a körön kivül maradt.
A mérleget Mr. Crawford megvizsgálta: 200 kilogrammig mutatta a súlyt s érzékenysége már 50 gr.
alatt kezdődött.
A résztvevők térdeiken nyugvó kezekkel ültek, a

médium a mérlegen, tengereit térdein nyugtatva. iA
médium s a mérleg a körtől teljesen izolálva voltak.
A médiumnak ki volt adva az utasitás, hogy teljesen
nyugodtan viselkedjék. A médium súlya a székkel s
az alzatdeszkával együtt 62 kg. volt.
Crawford igy számol be az egyik ülés lefolyásáról:
a médium széken ül — a kör átmérője mintegy 1'50
m. — lánc — a középen lasztal — vörös fény. Néhány
másodperc múlva a médium! közelében; a {padlón kopogóhangok, melyek csakhamar olyan hangosak lesznek,
mint kalapácsütések, ugy, hogy a ház mindkét emeletén
s a házon kivül is hallhatók. Padló és székek megremegnek. Egyéb zörejek, lépések, labdacsattanási^ lódobogás hallatszik.
Negyedóra múlva megszűnik a kopogás, az asztal — mely a körrel nincs kontaktusban — halk mozdulatokat végez a padlón, két lábra ágaskodik, aztán
a levegőbe emelkedik a ott lebeg néhány percig. A
levitációs jelenségek különbözők: nyugodt levitáció, az
asztal fel- és leszállása, hintázás a levegőben, forgás
a levegőben stb. Egy kis kézicsengetyü felemelkedik
és megcsendül, előbb fojtott, majd csengő hangon. A
körben ülők megérintése.
Másfél óra múlva, az ülések vége felé, szokott a
médiumos teljesitmény a tetőfokára emelkedni. Az asztalon jól megtermett férfi ül; az asztal könnyen mozgásba jön; a lebegő asztalt egy ember nem tudja
lenyomni, mikor pedig az asztal a kör ellenkező végében áll s a médiumhoz visszafelé veszi útját, egy
ember nem tudja visszatartani. Ezenfelül pedig az asztal oly súlyos lett, hogy immár nem lehet megemelni.
Vezető példa gyanánt közli Mr. Crawford a következő kísérletet: Utasitás az operátoroknak: Az asztalt oly magasra tartani, amint csak lehet s lebegve
tartani addig, ameddig kívántatik. A jelenség: Az asztal, anélkül, hogy bármely személy érintené, rögtön
függőlegesen a levegőbe emelkedik, mintegy 1 '2 méternyire a padlótól; felületét is látni lehetett, alá is

lehetett látni. Az asztal a médium feje magasságában
lebegve maradt. A mérleg mutatója súlygyarapodást
jelzett. Crawford megvizsgálta a médiumot s nem tapasztalt semmi változást; kezei, ugy mint annakelőtte,
térdein nyugodtak, de karjai levitáciő alatt merevek
voltak, — ami jellegzetes jelenség minden levitációnál.
A körben most is, mint előbb, mindenkinek kezei a
térdein nyugodtak. Az asztal úgyszólván mozdulatlanul
lebegett a levegőben; legközelebbi sarka is legalább
1 méternyi távolságban volt a médium térdeitől.
Miután az asztal mintegy 1/2—1 percig lebegett
a levegőben s ezt mindenki látta, Crawford megkérte
az operátorokat, hogy az asztalt a levegőben nyugodtan le s fel mozgassák. Ez megtörtént s a mutató a le
s fel mozgást együtt végezte. Ezután arra kérte őket,
hogy az asztalt óvatosan tegyék le a padlóra; ezt azonnal
teljesitették. A mutató rögtön alapállásába esett vissza.
A súlyadatok a következők:
A médium súlya -f- szék -f- deszka, a levitáciő
előtt
62'0
kg.
A médium súlya -f-i szék -j- tdeszkáj, a nyugodt
levitáciő alatt
63.386 kgC
A médium súlygyarapodása
1'3
kg.
Az asztal súlya
1'2 kg.
Ezzel Crawford további vizsgálatokra ösztönözve,
mindenekelőtt a levitáció alatt a médiumra gyakorolt
reakciót állapította meg.
Az operátort megkérte, hogy a kör közepén álló
asztalt emelje a levegőbe s lehetőleg nyugodtan tartsa
ott. Az asztal azonnal több, mint 24 centiméternyire
emelkedett (az asztal levitációjának magassága általában 24—36 cm. között váltakozott, a szék levitációjánál nagyobb magasságok is fordultak elő) és teljes
nyugalomban lebegett.
A súlyviszonyok a következők voltak:
a ) a imédium súlya -f- szék,' -f- deszka a levitáció előtt
59'010 kg.

b)
c)
cl)
é)

a levitáció nyugalmi pontján
63'784 kg.
a 'médium súlygyarapodása
4'764 kg.
az asztal súlya,
4'708 kg.
a ¿médium súlya - p szék -j- deszka, a kísérlet végén
59*010 kg.
Kiderült tehát, hogy a médium a levitáció alatt súlyban gyarapodik és pedig körülbelül az asztal súlyával.
E kísérletet Mr. Crawford többször
ismételte.
Három különféle nagyságú 1 asztalt használt, melyeket
mindig a kör közepén; helyezett el. ,Az operátorok mindegyiket a levegőbe emelték.
Az egyik kisérletnél a médium súlygyarapodása
az asztal levitációja révén 4*42 kg., az asztal súlya
4'TO kg. volt.
A médium súlygyarapodása tehát 0'28 kilogrammal kisebb volt, mint az asztal isulya. Ez feltűnő
volt, mert mint mondottuk, a kísérleteknél szabályként
jelentkezett az, hogy a médium a levitáció következtében az asztal súlyával gyarapszik súlyában. A médium
súlygyarapodásának viszonyát az asztal súlyához Crawford a következő táblázatban állítja össze:
Az asztal súlya

A médium
súlygyarapodása

< Súlygyarapodás
az asztalsúly °/o-ában

1

470

4'52

94%

2

470

476

lOlo/o

3

476

4'59

96"4%

4

2 72

255

937%

5

2-83

2'66

94%

6

T24

130

104'5o/o

Sorsz.

1
Az üléseken rendszerint használt asztal m é i e t J : felület 60X425 cm., magasság 72-5 cm., suly 4*7 kg.

A médium sulgyarapodása tehát átlagban az asztalsuly 97'3o/o-ára rug, vagyis [körülbelül 3o/0-kal kevesebb, mint a levitáit asztal súlya.
Kérdés már most, vájjon ez a [hiányzó 3<>/o fontos
eredmény-e, vagy pedig csak kísérleti pontatlanságoknak tulajdonitandó-e?
Utólagos vizsgálatok megmutatták, hogy ez az
utóbbi eset nem forog fenn. Tehát más okának kellett
lennie. Közelfekvő az a gyanitás, hogy :a kör többi
résztvevői valamit magukra vesznek az asztal súlyából.
Ennek kiderítése céljából Crawford a következő kísérletet végezte:
Megállapítandó volt, vájjon a lebegő asztal súlya
átszáll-e a kör valamelyik résztvevőjére. E célból az
egyik résztvevő, aki rendesen a médium jobboldalán
ült, a mérlegen lévő széken foglalt helyet, a médium
pedig ennek rendes helyére ült. Minden résztvevő teljesen izolálva volt a médiumtól s valamennyi többi
résztvevőtől, mert valamennyien térdükön tartották kezeiket.
,
Az eredményi a következő volt:
A résztvevő súlya -{- szék -(- deszka, a levitáció előtt
"
66'898 kg.
A résztvevő súlya -j- szék -f- deszka, a levitáció alatt
66'954 kg.
Különbség
0'05ó kg.
Minthogy ez a mennyiség nagyon kicsiny ahhoz,
hogy következtetést lehessen vonni belőle, Crawford
még egy kisérletet végzett: annak megállapítása céljából, vájjon az asztalnak a levegőben való függőleges
mozgása gyakorol-e valamilyen hatást a mérlegen ülő
résztvevő súlyára, Crawford megkérte az operátorokat,
hogy a lebegő asztalt a levegőben fel és le mozgassák.
Ez megtörtént. A mérleg mutatója ide-oda ingott, az
asztal mozgásaival egyidejűleg. Crawford több izben
megismételte ezt a kisérletet és az eredményt biztosnak tekinti.

A két kísérletből azt következteti, hogy a felemelkedett asztal reakciójának egy kis része a résztvevőre esett, amiből arra lehet következtetni, hogy
egy kis részt valamennyi vagy néhány résztvevőre kell
számítani. Crawford legalább 95o/o-ot számit a médiumra s 50/0-nál nem többet a többi résztvevők testére.
i
A most emiitett kísérleteket kiegészítette más asztalmozgásokkal kapcsolatos kisérletekkel. Midőn egyszer az asztal a padlón, tehát levitáció nélkül mozgott, a mérleg mutatója súlygyarapodást jelzett, még
mielőtt az asztal mozgása bekövetkezett volna; a mutató a mozgás folyamán ugyanazon a ponton maradt
s mihelyt a mozgás megszűnt, visszaesett. Ez mutatta, hogy a médium súlya eközben gyarapodott. Crawford e gyarapodást V3—1*8 kilogrammnyira
becsülte; ekkora erő kellene körülbelül ahhoz, hogy az
asztalt a padlón továbbhuzzuk.
Crawford megkérte az operátort, hogy az asztallal
különféle mozgásokat végezzen, hogy tanulmányozhassa lezeknek befolyását a médium súlyára: A következő
mozgások keletkeztek:
a) az asztalnak két lábon való himbálódzása (két
lába a padlón, kettő a levegőben);
b) ugyanaz magasabbra emelt asztallábakkal;
c) himbálódzás ugy, hogy egy láb' a padlón nyugodott s a másik három a levegőben volt.
Mindezen asztalmozgások közben gyarapodott a
médium súlya, de a gyarapodás sohasem érte el az
asztal súlyát. Bizonyos, mondja Crawford, hogy az
asztalnak minden mozgása a médium súlygyarapodását
eredményezi, tekintet nélkül arra, hogy ez a mozgás
levitáció, részleges levitáció, vagy csak a padlón való
csuszás-e s a médium irányában vagy tőle
elfelé
megy-e végbe; azon mozgásokat illetőleg, melyek :a
nehézkedés törvényével ellenkeznek, a súlygyarapodás
megközelítőleg eléri az asztal súlyát. A részleges vagy
teljes levitáció foka szerint, Crawford már a mérleg

mutatójának mozgásáról fel tudta ismerni, hogy megtcrtént-e az asztal levitációja, anélkül, hogy előbb az
asztalra kellett volna figyelni.
Ugy látszik, hogy az asztalnak a médiumtól való
távolsága a levitáció alatt lényegbe vágó jelentőségű.
Hiba volna azonban feltételezni, hogy a jelenség annál
gyorsabban és könnyebben jön létre, minél közelebb
van a médium az asztalhoz. Van egy bizonyos távolság, mely mellett a legjobb eredményeket lehet elérni.
Az asztalnak levitációra alkalmas távolsága a médiumtól meg van állapítva és, ha ez kezdettől fogva
nem a kellő, az asztalt az operátor állítja be helyesen.
Ha ezt az ülési rend nem teszi lehetővé, akkor a
médiumot székével együtt hátrább tolják.
Az a magasság is, ameddig a lebegő asztal felemelkedik, bizonyos viszonyban van az asztalnak a
médiumtól való távolságával. 2'7—4'5 kjgl. sulyu asztaloknál az átlagos magasság körülbelül 20 cm.
Ha az erő kivételesen nagy;, az asztal néha ¡jelentékenyen túlhaladja az emiitett magasságot; ez különösen az ülések vége felé fordul elő. Ilyenkor az
asztal lapja az ülők vállmagasságát is elérheti. Egyébként az asztal nagyobb magasságban nem lebeg oly
nyugodtan, mint alacsonyabban. A legmagasabb levitáció, melyet Mr. Crawford megfigyelt, 1'2 m,., ,volt
s ugy látszik, ez az a maximum; melyet nem lehet
túllépni. ,
Crawford tanár megfigyeléseiből azt a következtetést vonja, hogy az operátor az asztal levitáció ját
bizonyos magasságban tudja a legkönnyebben végrehajtani s ezen magasságban mutatja az asztal a legnyugodtabb és időbeiileg leghosszabb levitációt. Ennek
minden túllépése különös megerőltetést igényel.
Nagyon érdekesek azok a kísérletek, melyek a
levitádé folyamán az asztallap alsó felére gyakorolt
nyomásra vonatkoznak. Ezt a kísérletet egyik ülés elején folytatták le, mikor még a pszihikai energia nem

volt egészen kibontakozva. Az asztal először két lábon
himbálódzott, visszaesett, aztán la másik két lábán
himbálódzott, megint visszaesett is végül a padlótól
30 centiméternyi magasságba emelkedett. Négy percig
mozdulatlanul lebegve maradt.
Az asztallap majdnem vízszintes volt. Feltéve, hogy
a levitáció az asztallap aljára gyakorolt felfelé ható
egyenletes nyomás utján jött létre, ezt az eredményt
kapjuk:
Az asztal súlya
4'711 kg.
Az asztallap alsó felülete 60X42'5 cm. = 2550 cm2
Pszihikai nyomás cm2-ként
O'OOll kg.
Ez a nyomás oly csekély, hogy mehanikai eszközökkel nehezen mérhető. Mr. Crawford kísérleti okokból feltételezi, hogy ez a nyomás, bármiféle fajta is,
nem egyenletes, hanem többé-kevésbé a felületnek csak
egyik részére terjed ki, igy például az alsó lapfelület
két vagy három pontjára, vagy az utóbbira egyáltalán
nem, hanem az erő mindegyik láb alatt felfelé irányuló nyomással hat (alig elfogadható hipotézis), vagy
pedig az asztalt bizonyos erővonalak 1 tartják lebegésben, melyek a médiumból vetittetnek ki jés az asztal lábaira hatnak. Szerző mindezeket a lehetőségeket
szemügyre vette s kísérletileg megvizsgálta. Legvalószínűbbnek tartja azt a feltevést, hogy valamiféle felfelé ható erő lép fel az asztallap alatt.
Egy másik, a Crawfordtól használt legnehezebb
(7 kilogrammos) asztallal végzett kísérlet eredménye:
72'5 centiméteres magasság lelérése mellett cm2-enként
0'0022 kg. nyomási. ¿Ha tehát az asztallap alsó felületére irányuló egyenletes nyomást tételezünk fel, a
nyomás nagyon kicsinynek mutatkozik, ami a levitáció
elméletének szempontjából figyelemreméltó tény.
Különös jelenséget eredményezett a következő kísérlet: Mr. Crawford az asztal levitációja alatt belépett a körbe s megpróbálta az asztalt kezeivel le1
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nyomni, azonban ez minden ereje megfeszítése árán
sem sikerült neki. Az egyik résztvevő segítségével aztán annyira lenyomta az asztalt, hogy a padlót érintette. Most az asztal — két lába még a levegőben
— két lábon állt és Crawford égészen a padlóra
akarta nyomni, de ez nem sikerült.
Az ellenállás, melyet az asztal tanúsított, rugalmas volt s ugy tűnt, mintha komprimált levegővel
töltött párna volna az asztal alatt.
Egyébként Crawford száz meg száz, minden lehető feltétel mellett létrejött, levitáció alaft ;azt a megfigyelést tette, hogy a pszihikai erő csak félórával
az ülés megnyitása után bontakozik ki teljesen. Annyi
bizonyos, hogy az operátor eleinte nem tudott olyan
könnyen dolgozni, mint az ülés későbbi periódusaiban.
A levitáció elmélete szempontjából fontos volt az
a további megfigyelés, hogy Crawford, mikor a levitáit asztalt a médium felé akarta tolni, nem érezte
tcbbé azt a rugalmas ellenállást, mint mikor felülről
lefelé nyomta az asztalt. Az ellenállás itt erőteljes
és merev volt; olyan benyomást keltett, mintha acélpálcák kötnék össze a médiumot az asztallal.
A levitációkkal foglalkozó érdekes és tanulságos
kísérletek hosszú sorából hadd számoljak még be röviden a következőkről:
1. Mr. Crawford azt a feladatot adta az operátornak, hogy a padlón álló asztal súlyát növelje meg.
Ez azonnal megtörtént s a kísérletezőnek szinte lehetetlenné vált az asztalt megemelnie. Mintha oda lett
volna enyvezve a padlóhoz. Mikor az operátort arra
kérte, hogy most megint csökkentse a súlyt, Crawford az asztalt könnyűszerrel meg tudta emelni.
2. Egyik, sötétben tartott ülésen az erő oly hatalmas volt, hogy az asztal megfordult és lábaival felfelé
felemelkedett. Szerző és három résztvevő megfogták
az asztal egy-egy lábát s megpróbálták lenyomni a
földre. Ez azonban teljességgel lehetetlen volt. Ezután
az asztal fel s l,e mozgott s a résztvevők, akik fogták

— mint Crawford kifejezte magát — épp oly hiába
próbálkoztak vele, mintha egy mozdonyt akartak volna
feltartóztatni.
3. A kísérletező felült az asztalra, mely most könynyedén, csúszva taszitódott a padlón. Kedvelt kísérlet volt, ha látogató jött, megkérni őt, hogy üljön
fel az asztalra s várja a fejleményeket. Hamarosan,
rendszerint egy percen belül, az asztal két lába magasba
emelkedett s a látogató lecsúszott a padlóra.
4. Crawfordnak több izben alkalma volt megfigyelni, hogy az asztal — bármennyire is erőlködött
a kör valamelyik látogatója, hogy minden mozgást
megakadályozzon — már félperc múlva mozgásba jött,
tovább rándult, felemelkedett s a levegőben lebegett,
hiába erőlködött akárhogy is ellene a látogató.
Ha látogató lépett a körbe, Crawford ismételten
megfigyelte, hogy az asztal a médiumtól távolabb eső
két lábán emelkedett fel, a vizszinteshez körülbelül
40°-os szögben. Az asztal mintegy 10 másodpercig
maradt ebben a helyzetben, s aztán irögtön megkezdődött
a küzdelem. Az asztalnak ez a most emiitett ferdeállásba emelkedése nem esetleges és mélyebb jelentőséggel bir.
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A mellékelt ábrán M a médium, A ,a ferdeállásban lévő asztal. »Vájjon nem lehetséges, sőt inkább
nem valószinü-e, hogy ezen bevezető emelkedés célja

az, hogy a médiumból kiinduló projekció a lehető
legkedvezőbb támadási pontot nyerje az asztallap alsó
felületén, mint a fenti rajz mutatja?«
Magától értetődik, hogy a probléma megoldása
megkövetelte a levitáció alatt az asztal felett, alatt
s oldalai mellett lévő térnek figyelmes megvizsgálását.
Crawford tanárnak okai voltak feltételezni, hogy az
asztal feletti térnek semmi szerepe sincs a jelenségben:
1. Annak, hogy a kísérletező kezeit az asztalra teszi,
vagy ráül, semmiféle befolyása sincs; 2. meglehetősen erős fény, ha az asztallapra vetjük, nem befolyásolja
a levitációt, mig ugyanez a fény, ha az asztal alá jut,
az asztal azonnali leesését okozza; 3. az operátor sohasem emel kifogást az ellen, ha egyes tárgyakat, például zseblámpát, az asztalra tesznek.
Ami az asztal körüli tért illeti, csak egy hely
van, melyet a kísérletezőnek nem szabad elfoglalnia
és pedig: a médium s az asztal között. Ezért az ülés
látogatóinak megengedték, hogy a körbe lépjenek, az
asztalt a: levitációban akadályozzák, tetszésük szerint,
csak az asztal és a médium közti vonalat nem volt
szabad átlépniök. Később be fogjuk bizonyítani, hogy
az asztal s a kör közötti tér sincs minden jelentőség
hiján, de az asztal és a médium közötti tér vitális
befolyásúnak mutatkozik és ugyanez az eset az asztal
alatti térre vonatkozólag is.
Ez a végső eredmény egész sor instruktiv kísérlet alapján alakult ki, melyeket röviden az alábbiakban
ismertetek:
1. Crawford a levitáit asztalra villanyos zseblámpát
helyezett, melynek lencséjét vékony vörös papiros borította. A lámpa ott maradt, miközben az asztal fel s le
mozgott. Más alkalommal a kísérletező a levitáció
előtt tette az asztalra a lámpát. A battéria fegészen
uj volt és a lencse papirosfedője meglehetősen vékony.
A fény túlságosan erősnek bizonyult, ezenfelül egyenesen a médiumra sütött és a levitáció lehetetlen volt.

Koncentrált fény a médium közelében ártalmasnak bizonyult, ellenben diffúz fény, mely a médiumtól bizonyos távolságban volt s nagyobb térben áradt szét,
kevésbé volt gátló hatású.
Crawford ezután lapjával fektette a zseblámpát
az asztalra, lencséjét elfordítva a médiumtól s a levitáció rögtön megtörtént és hosszabb ideig eltartott.
Az asztalnak (mintegy 36 centiméternyire a padlótól)
csapó-lapja volt; amint Crawford a zseblámpát lapjával erre fektette, világító lencséjével a médiumtól
elfordítva, az asztal megint felemelkedett s elég hosszú
ideig lebegve maradt, de a mozgása mintha nehezebben ment volna. Ez a körülmény arra utalt, hogy a
jelenségben a médium alsó testének van legnagyobb
része. A kísérletek azt is mutatták, hogy a levitáció
alatt az asztalnak a médiumhoz legközelebb eső része,
valamint az asztal alatti térnek a médiumhoz legközelebb eső fele van igénybe véve.
2. Miközben az asztal lebegve a levegőben volt,
Mr. Crawford óvatosan rugós mérleget tolt előre a
padlón, egészen az asztal alá. Az asztal lapja vagy
lábai a mérleggel sehol sem érintkeztek. A mérleg: és az
asztallap alsó felülete közt legalább 54 centiméternyi
köz volt. Az eredmény az volt, hogy az asztal, rnely
addig nyugodtan lebegett, elkezdett libegni, mint egy
sebzett madár s lassan leereszkedett a földre.
Crawford e kísérletből arra következtet, nogy a
rugósmérlegtől elfoglalt helynek a levitációban szerepe
van s hogy ezt a szerepét az asztallap alsó felületére
gyakorolt, felfelé ható nyomás utján tölti be. Az asztal
alatt, a padló közelében lévő térnek is jelentősége
van a jelenség létrehozásában.
Altalánosságban — mondja Crawford — jó jelenségek létrehozása céljából az asztal alatti tért viszonylag nagyobb homályban kell tartani, mint a tér többi
részét. Nagy asztaloknál ez különben is igy van, az
asztallap vetette árnyék következtében. Erre a térre
tehát a kutatónak a legnagyobb figyelmet kell fordi-

tania. Ennyi világosság a legtöbb célra elegendő s ha
a készülék skáláját nem lehet mellette leolvasni, tapintóérzékünkkel segíthetünk magunkon.
Annak megvizsgálása céljából, vájjon az emelőerő
közvetlenül az asztallábak alatt támad-e, Crawford ezek
alá tette kezeit, miközben az asztal levitációban volt.
Ez alkalommal bent ült a körben, a médiummal szemközti oldalon. Az eredmény negativ volt. A kisérletező
a legcsekélyebb nyomást sem érezte kezén. '¡Ezzel be volt
bizonyítva, hogy a nyomás nem a lábakra hat, vagy
pedig, ha mégis ezekre hatna, csak jelentéktelen lehet.
Az a kisérlet sem nyújtott további támpontokat, mikor
Crawford a lábak vége s a padló közti térben üvegcsövet mozgatott ide-oda.
A kísérletezőnek most az az ötlete támadt, hogy
az előző kísérleteken nyert 0.0011 kg. cm 2 -enkénti nyomást az asztal ialatt manométerrel megvizsgálja, annak
megállapítása céljából: vájjon nem tulajdonitandó-e ez
a nyomás valamiféle gáznak? Az eredmény negativ
volt. Az imént emiitett kísérletek szükségképen arra a
következtetésre vezettek, hogy a nyomás közvetlenül
az asztallap alsó felületére hat, hogy tehát a padlón,
vagg a padlótól bizonyos magasságnyira üres mező van.
Egy szellemes kis készülékkel végzett kisérlet megerősítette ezt a gyanitást. Ez a készülék ugy volt berendezve, hogy a reá gyakorolt legcsekélyebb nyomás elektromos kapcsolást hozott létre, mely aztán
megszólaltatott egy — a körön kivül elhelyezett —
csengőt. Ezt a készüléket a lebegő asztal alá tartotta és ide-oda mozgatta, minden irányban. Az eredmény negativ volt s igazolta azt, hogy a padlón az
asztal alatt nincs ¡semmiféle reakció. Ez az eredmény
tnesszevágó fontosságú.
Ez az eredmény kifogástalan volt; mert amint
n készüléket az asztalon kivül helyezte el a padlón s
az operátort megkérte, hogy a rendszerint használt
kopogás helyett a csengő megszólaltatásával feleljen,
a csengő azonnal megszólalt s mind az ülés végéig

ezen a módon volt meg az érintkezés az operátorral
Ez az újításnak láthatólag nagyon megörült, mert a
szokásos jóéjszakát-kiviánás most hosszabb csengetés;se! történt, nem pedig — mint rendesen — kopogással.
Mr. Crawford még négy kísérletről számol be,
melyeken az asztal levitációja közvetlenül a mérleg
hídja felett következett be.
Az asztalt a mérlegre állították. A médium: a mérleg előtt volt, arccal párhuzamosan az asztal hosszoldalával.
A mérleg 6'978 kilogrammot mutatott az asztal
s az alzatdeeszka ¡összsúlyaként. Kisvártatva két asztalláb felemelkedett, a másik kettő a hidon maradt. A
mérleg mutatója azonnal magasra ugrott, annak jeléül,
hogy nagy súlygyarapodás állott be. A mérleg ekkor
többek közt H ' 8 kilogrammot mutatott; világos, hogy
valamely erő volt működésben, mely nagyobb az asztal
súlyánál. Mr. Crawford megfigyelte, hogy a felemelkedett asztalrész magasságának növekedtével a suly is
gyarapodott. Minthogy ézen kísérletnél nem volt jelen az
egész kör, hanem (01 médiumot beleértve) csak két
személy, nem sikerült teljes levitációt elérni. Crawfordnak az volt a benyomása, hogy már az asztal
részleges levitációi is gyarapították a mérlegen a súlyt,
mintha valami nyomás hatna a hidra.
A l|egközelebbi teljes ülésen az asztalt ismét a
mérleg hídjára állították.
Néhány perc múlva a mérleg mutatója oszcillálni
kezdett; ezután az asztal mozgásnak indult, azaz megtolódott, imitt-amott valamicskét emelkedett,
aztán
megint gyorsan leereszkedett. Ez negyedóráig tartott
és Crawford már azt hitte, hogy .az operátorok nem
képesek a levitációt létrehozni. Most a padlón 7—8
kopogás hallatszott, annak jeléül, hogy közlés következik. Ezt betűzték ki: »Takard le ,a deszkát fekete
kendővel.« Ez a deszka fehér fából volt s az operátort
nyilvánvalóan a deszka felületéről visszaverődő fehér

sugarak zavarták. Miután a kendőt a deszkára teritették
—• a kendő alig nyomott néhíny grammot — a folyamat jobban ment. Az asztal oszcillált, aztán két lába
felemelkedett. A suly gyarapodott, a mérleg maximálisan 6'356 kg., tehát végösszegben 21 : 95 kg. gyarapodást jelzett. Még 40 perc múlva sem törtéint teljes
levitáció.
Végül azonban mégis csak sikerült levitációt elérni.
Az asztal, majdnem vízszintes lappal, 15 cm. magasságban fél percig lebegett a levegőben.
Az eddigi kísérletek összefoglalásaképen Crawford
megállapithatta, hogy a padló feletti levitációknál általában nincs visszaható nyomás, vagyis reakció, a
padlón magán. A mérleg hidján (mintegy 17 centiméternyire a padlótól) történő levitációnál a legkisebb
reakció pedig jelentékenyen erősebb. Erre még visszatérünk.
Crawford tanár kísérletei alapján azt a benyomást nyerte, mintha nem vertikális irányban is volna
jelen valami erőnyilvánulás. Hogy erre világosságot
derítsen, kis mérleg alkalmazásával egy sor kísérletet
végzett. A mérleg úgynevezett óramérleg volt, aminőt
háztartásokban használnak.
A kísérletező azért választott kis mérleget, mert
ezen egy reakciónak csak függőleges komponense regisztrálható! s a kis készülék nem elég érzékeny ahhoz,
hogy kis vízszintes komponensek — feltéve, hogy ilyenek jelen vannak — befolyásolhassák. Minden csak gyanitás volt, mondja Crawford és »én bizonyos vagyok
felőle, hogy a rendkívül becses eredmények mindenkit éppúgy megleptek volna, mint jómagamat.« A
mérleg 6'356 kilogrammig mért; magassága 32'5 cm.,
serpenyőjének átmérője 23'75 cm. volt. A mérlegserpenyő s az asztallap alsó felülete közt 37 : 5 centiméternyi köz volt. A mérleg sehol sem érintkezett az
asztallal.
Az operátorokat megkérte, hogy az asztalt közvet-

lenül a mérleg felett emeljék fel. Az asztal néhány
hüvelyknyire felemelkedett a padlóról s egy-két másodperc múlva ismét visszaesett. Néhány perc múlva az
asztal újból felemelkedett s igen rövid idő múlva leesett.
A nyilvánvalóan nehéz lev'tációk egyike alatt sem
mutatkozott semmiféle nyomás a mérlegen.
Ez különös volt. Crawford azt a következtetést
vonta belőle, hogy ;az operátorok az asztallap alsó
felületének a mérlegserpenjőn kivül eső részét választották támadási pontul és hogy nem ez volt szokásos
módszerük. Az operátorok arra a kérdésre, hogy ez
igy van-e, igennel feleltek (kopogással).
Most azt kérte Crawford, hogy az asztalt, tekintet nélkül a mérlegre, normális módon emeljék meg.
A serpenyőt sötét kendővel takarták be.— a már ismert
okból (fényreflex). A mérleg mutatója néhány másodperc múlva a skála végéig ment s közvetlenül ezután
az asztal könnyedén előre-hátra inogva, a magasba
emelkedett. A mutató a végponton maradt. Kis idő
múlva az asztal hirtelen leesett s ezzel egyidejűleg
a mutató a nulla-pontra lendült vissza.
Minthogy a mérleg icsak 6'356 kilogrammig mért,
a függőleges reakció pedig állandóan 6'5 kg. volt,
a mutató, ha lehetséges lett volna, legalább még 227
grammal ment volna előre.
Az operátorok közölték, hogy ők a normális módszert alkalmazták. Kétségtelenül igy is volt, mert a
levitációk könnyen mentek végbe. Az asztal azonban
nem lebegett oly nyugodtan a levegőben, mint a szokásos levitációknál. Crawford azon a nézeten van,
hogy az erő támadási pontja csak a mérlegserpenyőnek megfelelő területre terjedt ki, mig különben az
erő jobban eloszlott az asztallap egész alsó felületén.
A kutatót egyre az a gondolat foglalkoztatta, hogy
a függőleges erő mellett egy vízszintes is működik.
Ennek megállapítására a következő készüléket alkalmazta:
B a (6'356 kilogrammig mérő) kis mérleg vasállvá-

nyon, mely golyókon áll s már 45 grammos erőnyilvánulásnál mozgásnak indul a padlón.
N a padlóba erősített csap.
5 közönséges (9 kilogrammig mérő) tenziós-mérleg, mely a icsappal (N,), s a vasállvánnyal (CJ össze
van kötve. K a kísérletvezető'.
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A kísérletező most jobbkezének egyik ujját a tenziós-mérleg mutatójára, balkezének egyik ujját a kis
mérleg mutatójára tette s megkérte az operátorokat,
hogy emeljék fel áz asztalt. A B mutatója ta szokott
módon 6.58 kilogrammig ment és az ¡asztal a magasba
ugrott. A tenziós-mérleg mutatója egyidejűleg mozgott a skálán. H a t levitjáció átlaga körülbelül 1 816
kilogrammot adott.
Ez a vizszintes erő nem abszolút; lökésszerű felfeléemelkedéseket a levitáció alatt jelzett a tenziósmérleg mutatója, de ha ezek a rángások megszűntek,
a mutató visszament az 1 "816 kilogrammos helyzetbe.
Mr. Crawford megismételte ezt a kisérletet 12'7
kilogrammos óra- és 9 kilogrammos tenziós-mérleggel.
Arra az eredményre jutott, hogy a függőlegesen s vízszintesen működő erők csupán egyetlenegy erő komponensei. Mindkét mutató az asztal mozgásaival egyidejűleg s arányosan mozgott. A nagyobb tenziós-mér-

leg a nyomás pontos értékeként 2*3 kilogrammot jelzett.
Összefoglaló eredményként — sok fáradságos és
időtrabló kisérlet után — a következő súlyviszonyokat
lehetett pontosan megállapítani:
Az asztal súlya
4'6 kg.
Függőlegesen lefelé ható erő a levitáció
alatt
13*6 kg.
Vízszintes nyomás
3'3 kg.
A következő kisérlet arra a kérdésre vonatkozott,
hogy milyen viszony van a hid magassága s a függőleges nyomás közt a levitáció alatt?
Crawford az előbb leirt készüléket szellemesen ugy
egészítette ki, hogy a felületét, melyre legelőször hatott
a nyomás, tetszés szerinti magasságba be lehetett állítani s ágy a nyomást különböző magasságokra vonatkozólag lehetett mérni. E kisérlet-sorozat eredménye
rendkívüli jelentőségű volt a pszihikai erő problémájának megoldásában. Beigazolódott ugyanis, hogy nagyobb magasságnál a mérleg hídjára ható erő a levitáció bekövetkezésekor nem marad állandó, mint ahogy
az ember várta volna; ellenkezőleg, az erő néhány másodpercig még a 'levitáció után is növekedett (2 2
kilogramról 3'6 kilogrammig,, mig végre a mutató
megállt.)
Egyébként e kísérletek révén kiderült, hogy
1. a padlón vagy 5—7 cm. magasságban semmiféle reakció sem volt;
2. 7 cm. magasságtól kezdve nagyon csekély reakció vehető észre;
3. az erőnyilvánulások ezután rohamosan növekednek;
4. a nyomás hirtelen emelkedése után a növekedés a magasban lényegesen kisebbedett.
A növekedés eleinte folytonosnak látszik, aztán
hirtelen emelkedés vehető észre, végül az erő egyenletes növekedése következik.
H

A következő kísérletben a mérlegre gyakorolt függőleges reakció egy villanycsengő megszólaltatásával
igazoltatott. A készüléket a mellékelt ábra mutatja.

A függőleges

reakció

igazolása

P a mérlegserpenyő, D a mérleg számlapja, B
a mutató, C a számlapon a ,9 kg. vonásánál megerősített papiroslap, W a villanycsengőhöz vezető huzalok. Ha a mutató C papirosszalaggal érintkezik,
elektromos zárlat keletkezik is a csengő megszólal.
Ezt a készüléket az asztal alá állította, a csengőt
és a battériát (a kandalló párkányára. A (huzalok 'a
padlón feküdtek. A mérlegserpenyőre fekete kendőt
boiitott.
Eredmény: A csengő 1—2 másodperccel a levitácid
előtt megszólalt, a levitáció alatt állandóan szólt s a
levitáció változó magassága nem volt rá semmi hatással.
Mi. Crawford ezt az eljárást különösen ajánlja
levitációs kísérletekre, minthogy hatásos és végrehajtása egyszerű. A megfigyelő követheti szemével a lebegő asztalt, hallhatja a csengő hangját s ezenkívül
ellenőrizheti a résztvevők kezeit és lábait stb. 1
1
Két kísérlet alkalmával Crawford az asztallap fájában recsegést hallott
mintha a fa-rostok megszakadtak volna s egy alkalommal a levitáció folyamán
az asztal közepe alatt könnyű szélfúvást hallott, mintha valami puha szubstancia-oszlop taizitódott volna ki az asztallap alsó felületén Lehetséges, hogy
ez a levitáló erő lökése volt, mely talán kissé erősebb volt, mint rendesen.

Kiegészítő kísérletek

1. Töltött elektroszkópot a lebegő asztal alá helyezett s tél percig ott hagyott; a kisérlet nem hozott
semmi eredményt.
2. Igen nagy jelentőségű a médium s a levitáit
asztal közötti hely megvizsgálása. Ez a vizsgálat igen
nehéz, mert mihelyt valami készülék kerül ebbe a
térbe, a közlekedési vonal elpusztíttatik. Már most
— minthogy ez a vonal (vagy vonalak), ugy Játszik,
igen nehezen képződik és ha egyszer meg van szakítva, a jelenségek hosszú ideig szünetelnek, — .itt
a kísérletezőnek nagyon óvatosan kell eljárnia. Tudománytalan belenyúlás a tér ezen részébe arra is alkalmas, hogy a médiumoknak ártalmat okozzon.
Mr. Crawford tehát a következő igen érzékeny
készüléket szerkesztette. Lapos falemez egyik végére
könnyű papirosszalagot erősített. Mind ennek, mind
a falemeznek alsó vége felé belül egy-egy rugót helyezett el, mind a két rugó össze volt kötve egy villanycsengővel. Amint a papiroslapot a legfinomabb lehelet is érte, a két rugó érintkezett s a csengő megszólalt.
Miközben az asztal a padlón mozgott, Crawford
a készüléket a médium előtt a levegőbe tartotta, a papiros! apót egészen közel a médiumhoz és a médium testévei párhuzamosan, a médiumból esetleg kiinduló vonalakra merőlegesen fel s le mozgatta. Amint egy
bizenyos helyre, körülbelül 60 centiméternyire a padlótól ért, a .csengő megszólalt s ezzel egyidejűleg laz
asztal is nyugodtan megállt.
Crawford ezt a kísérletet levitáit asztallal megismételte. Amint ugyanarra a helyre ért, megszólalt a
csengő s az asztal rögtön leesett. Az operátorok nem
engedték meg a kisérlet folytatását. Azt mondták (kopogás utján), hogy ¡a készülék a médiumtól az asztalhoz vezető erővonalban van.
Ezek a kísérletek világosait megmutatták,
hogy
il*

a készülék egy szalagot vágott át, mely a médiumot
az asztallal összékötölte és hogy ezßri szalag segítségével mehdnikai nyomás vitetátt át a médiumról >az
asztalra.
Mr. Crawford hozzáteszi: »Van okom hinni, hogy
ezen erővonalak előállítása ¡az operátorok számára nehéz folyamat és hogyha egyszer megvannak, az ülés
taitama alatt többé-kevésbé in situ maradnak. Ugy
gondolom, hogy olyanok, mint valami csövek (»alagutak«), melyek nagy fáradsággal, ellenállást tanúsító
anyagon keresztül vannak vezetve. Ugy látszik, hogy a
bázisuk fizikai, mert a médium bokái közelében (s
azoktól felfelé) tényleg ¡anyagszerű részecskék mozgását éreztem; néha ugy tünt, hogy ,az erővonalak
médiumom kézcsuklóin és bokáin kezdődnek. Kopogás
közben észrevettem, hogy, — ha kezem belekerült az
áiamba, mely látszólag megfelelt egy erővonalnak, —
a kopogás hosszú időre megszűnt s újból láthatólag
csak nehézségek árán volt végrehajtható- Más szavakkal: az ut meg volt zavarva. Nem hiszem, hogy a feltételezett anyagszerű részecskék volnának okai annak a
nyomásnak, mely az asztalt felemeli. Inkább ugy látszik, hogy ezek összekötő tagok, melyek alkalmasak a
pszihikai nyomás átvitelére, éppúgy, imint ahogy a
huzal az az ut, Imely az elektromosságnak lehetővé
teszi, hogy rajta végigmenjen.«
À kis kapcsolói-készülékkel Crawford )azt a tényt
is megállapította, — mely már a korábbi kísérletekből is leszürődött, — hogy a levitáit asztal alatt a
padlón nincs semmiféle nyomás.
Crawford e kísérletek alatt megvizsgálta a médiumot. Karjai, akár a fcör résztvevői fogták, akár térdein nyugodtak, mindig merevek voltak, azaz: az izmok mintha nagy nyomás alatt lettek volna, mely a
karokat néha vasmerevvé tette. Ez a kontraktura különösen a karhajlásban volt észrevehető, bár az izomfeszültség erőssége válltól a kézcsuklóig meglepő volt.
Midőn egy szék abnormisan magasra, 1*2 méter-

ngire emelkedett, a médium karjai egészen merevek
voltak, merevebbek, mint egy (négyszer akkora sulyu
asztal levitációjánjál. Maga a médium jelentette ki.
hogy magas levitációk leginkább megerőltetik izomrendszerét. Az izom-merevség nem szorítkozik pusztán
a karokra, hanem kiterjed az egész testre, ha nem is
ugyanolyan mértékben.
Crawford véleménye szerint az utóbbi hónapokban változás történt: a karok a levitáció alatt immár
nem oly merevek, mint annakelőtte.
Érdekes Crawfordnak az a megfigyelése, hogy az
operátorok a levitáció alatt szemmellátható!ag valamiféle előkészületet tesznek. Crawford észrevette, hogy a
kis mérleg serpenyője, mely csak ; lazán volt az
állványra erősítve, könnyedén rezgésbe jött, mielőtt
még az asztallevitáció megkezdődött volna. A készülék aféle lökést kapott, mely a mérlegre semmi nyomást sem gyakorolt; de a levitáció csak fél perc múlva
következett be. Ugy látszott, mintha valami vezeték
— hogy ugy mondjuk — megelevenednék s a jelenség nem jöhetne létre, mig ez meg nem történt.
Ha nem hoztak fehér fényt a1 (körbe,, a levitációk gyorsan következtek egymásra, mert ebben az esetben nem
pusztult el ennek a vonalnak a strukturája, tehát nem
kellett megújítani.
Egy levitáció alkalmával Crawford az asztal alá
tartotta kezet, közel az asztal alatt álló mérleghez.
Nem érzett semmiféle nyomást, de érzett. valami ragadós, hideg, szinte olajos anyagot, mely leírhatatlan
érzést okozott neki, mintha ott a levegő valami' holt és
undorító anyag részecskéivel volna vegyítve. A legjobb
szó talán: »hüllő-szerü«. »Én — mondja Crawford
— ezt a szubstanciát (mert azt hiszem, hogy szubstancia) gyakran érzékeltem a médium közelében, de nekem ugy tünt, mintha a médiumtól el, kifelé mozogna.
Ha ezt a kísérletező csak egyszer is érzékelte, azon-

nal ismét felismeri. Ez volt az egyetlen eset, hogy a
szubstanciát az asztal alatt kitapintottam, de meglehet, hogy mindig ott van, csak rendszerint nem ilyen
összesűrűsödött alakban. Jelenléte az asztal alatt s a
médium közelében is mutatja, hogy valami köze van
a levitációhoz. Szóval, azt hiszem, nem lehet kétség
az iránt, hogy valóságos anyagról van szó, mely a
médium testéből időlegesen kivétetik s az ülés végén
oda visszatér és hogy ez az alap-oka a pszihikai erő
átvitelének. Amint kezemet ebben az anyagban ide-oda
mozgattam, az asztal azonnal leesett.«
További érdekes megfigyelése Crawfordnak:
Az ülés valamennyi résztvevőjét pontosan megmérték az ülés előtt és után. Kiderült, hogy egyetlen személy kivételével, a többi mind veszített súlyából, hacsak néhány grammot is. A médium csak 56 grammot
veszített. A legnagyobb csökkenést az egyik hölgynek
s magának Crawfordnak súlya mutatta: egyenként 168
grammot. Egy meleg nyári estén, kis szobában tartott
ülésen — melyen számos jelenséget figyeltek meg —
a hét résztvevő összesen 531 grammot veszített. Kérdés
ugyan, hogy a csökkenésnek mekkora hányada tulajdonítandó természetes okoknak, de Crawford azon a
nézeten van, hogy ezek semmiesetre sem lehetnek annak egyedüli okai.
Minthogy Crawford maga is jelentékeny
sulyveszteséget szenvedett, felmerül a további kérdés, vájjon
az operátorok vehetnek-e a körön kivül tartózkodó személyekből is anyagot?
Ugy látszik: valóban igy áll a, dolog. Annak, hogy
az operátorök a körben1 bent ülőket belevonják a maguk
dolgába, biztos jele az a heves, görcsös rángás, mely
nehéz levitáció előtt végighullámzik a körön, különösen, ha hiányzik a pszihikai erő s ugy látszik, hogy
nincs már több tartalék. Ekkor a résztvevők néhány
másodpercnyi görcsös lökést kapnak s körülbelül negyedperc múlva megindul a levitáció. Crawford hang-

súlyozza, hogy ezt sokkal gyakrabban megfigyelte, semhogy tévedhetne benne.
Ülés elején, vagyis az első negyedórában a résztvevők rendszerint kihagyó izomrázkódásokat. szenvednek át, melyek aztán megszűnnek s csak néha-néha
jelentkeznek ismét. »Nekem ugy tűnik, — jegyzi meg
Crawford, — hogy a körben résztvevők testéből valami
kiválik, ami aztán körbejár, vagy a testükön keresztül,
vagy ennek közvetlen közelében a térben.«

A rud-elmélet
Mr. Crawford kísérletei és tapasztalatai alapján
elméletet állit fel, melyet rudelméletnek (»a cantilever«
vagy »beam-theory«) nevez, mert alapja az a gondolat,
hogy a pszihikai erő hordozóját (tartóját) rúddal lehetne összehasonlítani, melynek egyik vége falba ( =
a médium) van beeresztve, mig szabad vége súlyt
{— a lebegő asztal) tart.
A pszihikai tartó struktúrájáról Mr. Crawford egyelőre semmi bizonyosat sem tud mondani. Csak annyit
állapított meg, hogy ez a tartó, tulajdonságait illetőleg, merev rúdhoz hasonló.
Ezt az elméletet csak valamelyest módosítja az
a körülmény, hogy a médium reakciója mellett, mely
körülbelül egyenlő az asztal súlyával, nyilván a kör
többi résztvevőjének reakciója is szerepel, ha igen
csekély mértékben is. Ugy látszik, hogy az asztal súlyának 95<Yo-a & médiumra, s a többi 5o/j a résztvevőkre
esik. A tartó szabad vége tehát nem abszolút szabad,
hanem a kör többi tagjainak erővonalai, — igen gyengén — támogatják. Igaz, hogy ez a támogatás oly
csekély hogy számításoknál egészen bátran el lehet
hanyagolni Mint ahogy a falba erősített tartól a hossztengelyére irányuló nyomásnak szilárdan ¡ellenáll s
függőleges nyomás esetén szabad vége rugalmas ellenállást tanusit, a pszihikai tartó is, mint a kísérletekből

láttuk, ugyanugy viselkedik. Valószínűleg a tartó struktúrájával függ össze az, hogy a levitáeióhoz a médium
nak az asztaltól való bizonyos távolsága szükséges.
Lehetséges, hogy nem egyszerű, hanem több karból
összetett ruddal van dolgunk. Valószínűleg e karok
egyesülése kívánja meg, hogy a médium ne legyen
nagyon közel az asztalhoz, de ne is legyen tőle nagy
távolságban.
A kísérletek alapján, melyeket mi itt csak vázoltunk, Mr. Crawford arra a következtetésre jut, hogy a
médium s a levitáit asztal közötti térben egy vagy
több erővonal vagy cső (Crawford szivesebben használja a [tubes
cső szót) van. Ezen erőcsövek keresztmetszete nem lehet nagy; talán csak néhány cm2. A
médium közelében Crawford ezt az erővonalat mintegy
60 centiméternyire a padló felett (tehát a térdek magasságában) találta meg. Ezenkívül megtalálta a vonalat 7'5 centiméternyire a padló felett az asztal alatt
(— kísérlet a kis mérleggel). Ez a két eredmény arra
mutat, hogy valahol a médiumból kiindul egy tartó
(a cantilever), aztán lefelé vezető irányban tovább
halad, mig csak az asztal alá nem ér, néhány centiméternyire felemelkedve a padlóról. Valamennyi kísérlet igazolta, hogy magán a padlón az asztal alatt
s az asztal és a médium közt egyáltalán semmi nyor
más sem fedezhető fel, hogy; tehát ez1 a vonal valóságos
tartó' s hogy egész hosszában sehol sincs alátámasztva.
Az a kérdés merül fel, vájjon a tartó egyenes,
vagy hajlitott-e?
Crawford azon a nézeten van, hogy a tartó ilyen
alakú :

Egyszerű

tartó

A enyhén hajlott rugós kar, mely szilárd összeköttetésben van a médiummal, B függőlegesen felfelé
haladó oszlop. A levitáit asztalt B oszlop T vége tartja.
A kar szelid hajlásának az a célja, hogy a szerkezetnek nagyobb erősséget adjon.
Ez a tartó azonban csak egyik külön esete az
operátorok módszerének. Éppen csak a legjobb forma
levitációs célokra. Mihelyt azonban az operátoroknak
nagyobb erőfeszítésre van szükségük, mikor például
valaki az asztalt akadályozni akarja, akkor az operátorok előbb mintegy 40 foknyira megdöntik az asztalt
s a médiumból egy rövid, többnyire egyenes Kar nyomul az asztallap alá. Esetleg még más forma is lehetséges. Általában analógiául szolgálhat itt az elefánt
ormánya.
Ugy látszik, hogy a projiciált kar végeinek az
asztal fájával vagy más tárgyakkal szemben bizonyos
adhéziós képességük van, ugy, hogy azt lehetne hinni,
hogy az asztal nemcsak nyugszik a kar végén, hanem
mintha enyvvel volna ráerősítve.
Érdekes eredménye volt a következő kísérletnek:
az asztalt hosszoldalával a médiummal párhuzamosan
felállították s felszólították az operátorokat, hogy húzzák azt a médiumhoz. Ezt olyképen hajtották végre,
hogy az asztalnak előbb egyik, aztán másik végét
húzták a médiumhoz. Mikor ezután azt a feladatot
tűzték ki, hogy az asztalt éppen a hosszoldalával húzzák a médiumhoz, ezt a mozdulatot is végrehajtották:
az asztal szorosan a médium előtt állt. Az operátorok
megkérdezése révén megtudták, hogy ők az erőt az
asztalfelület alatt támasztják meg s a hatást beszivás
utján érik el : az operátorok ilyenkor egyszerűen visszahúzzák a karokat a médiumba. Más szavakkal:
a
tartó egyrészt kivetíthető a médiumból, másrészt visszaszívható a médium testébe, azon célból, hogy tárgyakat a médium irányában mozgasson.
A kar valószínűleg vastagabb, mint amilyennek

rajzaink mutatják. Talán olyan, amilyennek' a következő
rajz mutatja:

A tartó-kar

vastagsága

A valószínűleg hosszú, B az asztal alatt kiszélesedik. Sőt az A rész több, 2—3 karból is állhat, melyek
a médium testének különböző részeiből indulnak ki
s az asztal közelében egyesülnek.
A kísérletekből következtetve: a tartó a körülményekhez képest különféle formákat ölthet s ;az erő
nagysága és iránya szerint változik. Példa erre az az
eset, melyben az asztal felborult s lapjával ugy maradt
a földön, hogy a kísérletező nem birta felemelni. Itt
valószínűleg a pszihikai kar gyakorolt nyomást az asztallap alsó felületére.
A szokásos levitációkon kivül, melyeknél az asztal
merőlegesen emelkedik a levegőbe, még különféle más
formákat is megfigyeltek; például az asztal egyik végére billen s utána félperces levitáció következik.

Felbilleni asztal levitációja

S == az asztal lapja, 1'2 méternyire a médiumtól.
Ujabb levitáció után az asztal a levegőben visszafordul eredeti helyzetébe:

Levitáció-változat (1)
Mindkét jelenség az asztallapnak mind szélességében, mind hosszúságában végbemegy.
A legnagyobb nehézséget, ugy látszik, a 3. számú
helyzet (45°) okozta. Ebben a helyzetben az asztal
néha leesett; máskor az operátorok át tudták vinni
a'következő helyzetekbe. A 3. számuifkritikus helyzetben
a felületen s az asztallábakon szivó hangok hallatszottak, mintha a fogásokat változtatták volna. Az
operátorok kijelentették, hogy az asztallap felületén
a lábakon s az alsó léceken szivóvesszőket alkalmaztak. Ha elképzelünk valakit, aki a médium székén ülve
két karja helyett három vagy négy egymással össze-

Levitáció-változatok (II)

kötött vesszővel rendelkezik, melyeket fel s le, ide-oda
mozgatni, megrövidíteni és meghosszabbitani tud> csak
hajlítani nem s melyeknek szivóvégeik vannak, akkor
fogalmat alkothatunk magunknak a folyamatról.
Normális, 1 percig s annál tovább tartó levitációk
gyanánt — melyek nem mutatnak átmeneti alakokat —
tekintendők a 171. lapon bemutiatott levitáció-változatpk (II) is.
A tartó alakja még mindig kétséges volt. Crawford ugy képzelte el, mint ahogy, a z »első részben le van
írva s mint, ahogy a mellékelt r a j t mutatja.

A tartó Crawford szerint
Most elhatározta a kísérletező, hogy kérdést intéz
az operátorokhoz azon célból, hogy megkapja a tartó
leírását. Az eredményt a mellékelt ábra mutatja.

A tartó az operátorok szerint

Szerző megjegyzi, hogy ő nem felelős ezért s
nem tulajdonit neki túlságos jelentőséget, mindazonáltal érdekesnek tartja. Crawford megkérdezte az operátorokat: tudják-e, ini a keresztmetszet? Felelet: »nem«.
Tudják-e, mi az átmérő? Felelet: »igen«. Ismerik-e
annak a mértéknek nagyságát, melyet mi hüvelynek
nevezünk? Felelet: »igen«.
Most aztán a további kérdések révén adódott a
tartónak a fenti vázlatban ábrázolt alakja: a tartó
oszlopszerü részének A vége felületté szélesedett ki,
mely majdnem akkora, mint az asztallap alsó felülete,
más szavakkal: a tartó feje olyan alakú, mint a gomba
kalapja.
B jelzi a 10 cm. átmérőjű majdnem egyenletesen
függőleges oszlopot. A>ná 1 a tartó függőleges irányát
többé-kevésbé vízszintesre változtatja. K-nál 7'5—10
1
centiméternyire van a padló felett.
v
Mielőtt a vessző belépne a médium (C) testébe,
17'5 centiméterre szélesedik; nem ágazik el, mint a fa
gyökerei, hanem a maga egészében megy (be a testbe,
mint az operátorok különösen hangsúlyozzák.
A tartó normális szemre nézve láthatatlan. Az
operátorok azonban azt állítják, hogy egyes emberek,
bizonyos feltételek mellett, megláthatják, ha nemi is
ihletve-látók.
Crawford sohasem látott teljesen mozdulatlan asztallevitációt: mindig vannak kis rezgő mozgások.
Mi történik a levitáció alatt a médiummal?
Mindenekelőtt — és ez igen fontos — a médium
normális súlyához hozzájárul az ¡asztal súlyának 95—
100%-a, vagyis a hatás plyan, mintha a médium az
asztalt kezeivel emelné. De a kisérlet mutatja, hogy
mi az oka a csekély súlybeli mínusznak: tudniillik
5'0/o-a a többi résztvevőre esik. A hatás körülbelül
ugyanaz, mintha az asztalt maga a médium emelné és
tartaná a levegőben, egy kissé megtámasztva a többi
résztvevőknek egy-egy ujjával.
A legnehezebb asztal körülbelül 4'5 kg. s a leg-

könnyebb YS kg. sulyu volt, ugy, hogy egészen nehéz
sulyu asztalokat nem -használtak. Ebből ezen kísérletekre vonatkozólag a következő törvényre
jutunk:
Könny ii testek levitáció ja alatt a felemelt tárgy súlya
a médium súlyát gyarapítja. Ez egészen kétségtelen.
Most azonban a következő súlyos kérdés merül
fel: hogyan hat a 4'5 kilogrammos súlygyarapodás a
médium szervezetére? Van-e yalamiképen tudomása a
testére gyakorolt nyomásról? Lokális-e e nyomíás reakciója vagy megoszlik? Ailevitációk alatt kilenc hónapon
keresztül karizmai a vállaktól a csuklóig oly merevek
voltak, mint a ivas ; a merevség egész testére !is átterjedt s különösen k i h a j l á s a i t és bokaizmait vette elő.
Az utóbbi hónapok alatt ez az izommerevedés némileg eltünedezett s a legutolsó üléseken már egyáltalán
nem fordult elő.
Miss Goligher, ez a rendkivül értelmes hölgy, kijelentette, hogy a jelenségek alatt semmi különös érzései nem voltak. A icm2-enkénti reakció nagysága
testére viszonylag kicsi.
E kijelentés valószínűleg icsak1 részben fedi az igazságot, különösen, ha |az egész r.eakció nem nagyobb,
mint 4'5 kg., csakhogy a valóságban sokszor nagyobb,
így például, ha valaki megkísérli a levitáit asztalt
lenyomni. Ha egy férfi izomnyomását 13'6 kilogramnak
vesszük és az asztal súlya 4'5 kg., akkor a médiumra
18 1 kg. összhatás jut s egy-két más esetben az összhatás legalább 22 kg. volt. Még, ha fel ás tételezzük,
hogy ez megoszlik az egész testen, akkor is bizonyára
azt kell gondolnunk, hogy a médium ezt kellemetlennek érzi.
Crawford tanár a következő hipotézist állítja fel:
a médium, ha öntudata normálisnak tűnik is fel, a
jelenségek alatt az érzéketlenség egy különleges állapotában van, mely hasonlít a hipnotikushoz. Ezt az
állapotát az operátorok idézik elő, hogy érzéketlenné
tegyék a testére irányuló különféle mehanikai hatások
iránt.

Ugyanígy áll a dolog a padlóról hallatszó erős
kopogóhangokra vagy ütésekre is. Ilyenkor a médiumnak nincs tudomása a maga testmozdulataitól. Pedig
ilyenek, ha nem is mindig észrevehetően, előfordulnak.
Crawford megfigyelte, hogy a padlón hallatszó
erős ütések alatt Kathleen egész teste derekától 'felfelé minden ütésnél lökésszerűen néhány hüvelyknyit
hátrafelé mozgott. Amint ¡az ütések halkabbakká váltak, a test mozdulatainak hevessége is csökkent.
Öt percig tartó levitáció alatt a médium mozdulatlanul ül székében, mintha kőből volna.
»Figyelmetlen és tudománytalan megfigyelő ezekből a 'mozgásokból helytelenül azt következtetné, hogy
tudatos vagy tudattalan csalásoknak tulajdonitandók.
Számomra azonban meglepetés volna, ha ez a reakció
hiányoznék. Mert mindezek a jelenségek, mint levitációk, kopogások, tárgyak mozgása stb. tisztán mehanikai cselekvéseket képviselnek és ennélfogva kénytelenek a mehanika törvényeit követni.«
Gyakran adott vitákra alkalmat az a tény, hogy 'a
médiumot levitációk alatt sohasem fenyegeti az a
veszély, hogy székéről leessék,;, iámbár a fent kifejtett elmélet szerint meg kell lennie ennek a lehetőségnek. A felemelkedő asztal középpontja rendszerint körülbelül 75 centiméternyire van testétől. Ezért, ha a
lefelé nyomott erő; 22'7 'kg., akkom a ráhatás nyomatéka
56'7 cmkg. s ez valóban elég nagy ahhoz, hogy
a médiumnak terhére essék. S a dolog még sincs igy.
Crawford most már a következő kísérletekkel bebizonyítja, hogy a médium saját súlya a szék súlyával
elegendő arra, hogy rendes levitációnál megfelelő ellensúly gyanánt szolgáljon a legnagyobb leesési nyomatékkal szemben is.
Első kísérlet

A médiumot a mérlegre ültetik s a lebegő asztal
súlyát fokozatosan növelik, annak megállapítása céljából, hogy mikor láll be az a pillanat, amelyben a

médium letolódik a mérlegről. Három levitáció; az
első után Crawford 4*5 kilogrammnyi vassulyt tett az
asztalra s a 'harmadik levitáció előtt másik 4'5 kilogrammos súlyt. Az eredmény a következő volt:
A levitáit asztal súlya

Reakció a {médiumra

I. 3'90 kg. (az asztal maga)
II. 8 410 kg. (az asztal - f 4'5 kg.)
III. 12*910 kg. (az asztal - f 9 kg.)

3'968 kg.
8*626 kg.
13*154 kg.

Mikor a felemelkedett asztal 12*910 kilogrammot
nyomott, a médium ¡nem érzett semmit; mikor (azonban a harmadik isulyt is rátették s a felemelendő asztal a
17 410 kilogrammot nyomott, az asztal egy pillanatra
felemelkedett s a médium lábai, melyek különben a
mérleg hidján nyugodtak, a szék alá húzódtak. A médium kijelentette, hogy az az érzése, mintha előre
mozgatnák s már nem birja magát visszatartani. A következő kísérletnél tieste hevesen előre rándult s az
asztal leesett.
Crawford most utasította a médiumot, hogy kezeivel fogódzkodjék a mérlegbe, azonban a következő
levitációs kísérletnél a 'mérleg a médiummal felbillent.
Erre a médiumot két szomszédja a vállainál megfogta,
mig Kathleen maga kezeivel \ fogódzkodott,
lábait,
amennyire csak lehet, maga ¡alá 'húzva, 10 másodperces levitáció következett. Az asztal súlya
most
17*530 kg. volt és a reakció a médiumra 20*200 kg.
(Igaz, hogy a kísérleti személy most már nem volt
izolálva s a 20 kg. részben a másik két személy izomnyomására is esik.)
Ezen kisérlet fontos eredménye az, hogy első izben
figyeltek meg egy húzó hatást, mely a kísérleti {személy feldöntésére irányult; ezt a hatást a levitáit test
vagyis az asztal súlyának kell tulajdonítani. A médium
semmi mást nem érzett, icsak ellenállhatatlan kényszert
arra, hogy a mérlegen hátrafelé mozogjon.

Második kisérlet

Az első kisérletet a médiummal oly módon ismételték meg, hogy a médium nem a mérlegen, ¡hanem a
földön ült székén. Amint a súlyt növelték, itt is testének előrehuzódását figyelték meg; a médium semmiféle mehanikai nyomást nem ¡érzett testén. 21 '7 kilogrammos suly volt a határ, mely után a ¡médium székével felbillent.
Érdekes megfigyelés volt a következő: amint Crawford a súlyokat eltávolította s megpróbálta a levitáit
asztalt lenyomni, a médium előrebillent, de nem minden esetben. Ez Crawfordot arra a gondolatra vezette, hogy az operátorok különféleképen jártak el s
hogy a pszihikai tartó ebben az egy esetben a padlót
nem érintette, tehát valóságos tartó (cantilever) volt,
mig az előbbi alkalommal érintette a padlót az asztal alatt. Kérdésére az operátorok megerősítették ezt
a gyanitását s ¡kísérletileg is bebizonyították.
Az operátorok kijelentették, hogy
demonstrációs
üléseken, mihelyt valamely erős férfi nyomja a lebegő
asztalt, ők a tartót a padlóra támasztják, hogy a médiumot védelmezzék az erős nyomás ellen; s ezt inkább
a padlóra vigyék át; Mindazonáltal szivesebben használják! a /valóságos tartót, inert abban az esetben, ha ez a
padlóra támaszkodik, a (szerkezet nagyon meg van erőltetve s nagyon sok energia szükséges ahhoz, hogy a
tartót mereven tartsák.
Könnyebb sulyoknál (13'6 kilogrammig) a tartót
szabadon, vagyis nem támasztva alkalmazzák; ha a
nyomás nagyobb, megtámasztják.
Harmadik kisérlet

Bizonyíték az operátorok állításainak helyességére.
A és B vékony fadarab (1*8 cm. vastag). A, amely
négy csapon mozog, gyenge ¡rugókkal (E. F) lenyomhatok. C és D fémlapocskák villanyos csengőbe vannak

kapcsolva. Ha felülről valamely erő hat A-ra, C és
b érintkeznek s a csengő megszólal.

Villanyos nyomás-ellenőrző készülék
a) Az operátorokat megkéri, hogy a levitációnál
a szabad tartót alkalmazzák. Az 5 cm. magas készüléket
az asztal alá teszi. A médium! a mérlegen ül. Az asztal
felemelkedett, a csengő nem szólalt meg.
A médium súlya -f- szék -j- alzatdeszka a
levitáció előtt
62*81 kg.
A médium súlya -foszék a levitáció alatt
68*21 kg.
A médium súlygyarapodása
5*40 kg.
Az asztal súlya
5*50 kg.
b) Most az operátoroknak a megtámasztott
kellett alkalmazniok. Egy-két hiábavaló kísérlet
az asztal felemelkedett; néhány másodperccel
megszólalt a csengő s a levitáció alatt folyton
getett.

tartót
után
előbb
csen-

A médium súlya -J- szék -j- alzatdeszka (a
levitáció előtt
62*81 kg..
A médium súlya -f- szék a levitáció alatt
61 '45 kg.
A médium súlycsökkenése
1*36 kg.
Az asztal súlya
5*50 kg.
Negyedik kisérlet
A tartó-oszlopok nyomása a padlóra.
Crawford finom mintázó agyaggal teli dobozt tett
az asztal alá s megkérte az operátorokat, hogy levitációnál a tartót arra támasszák, hogy igy lenyomatot

kapjon. Az asztal felemelkedett s az agyagban szabálytalan alakú, 7'5 cm. széles lenyomatat talált.
Ötödik kísérlet

Crawford felesége megpróbálja a levitáit asztalt
lenyomni.
A lebegő asztal súlya
3'66 kg.
Médium ~J- szék -j- alzatdeszka súlya a
kisérlet előtt
61*46 kg.
A médium súlygyarapodása
8'84 kg.
Az asztal súlya, tehát a kifejtett nyomás
5'18 kg.
Az operátorok nyilván egyszerű tartót alkalmaztak, mert a médium feldöntéséhez 5'8 kilogrammnál
nagyobb nyomás lett volna szükséges.
Hatodik kisérlet

Mint már emiitettük, a padlón álló asztalt oly nehézzé lehet tenni, hogy csak nagy erőlködéssel emelhető meg. Hogyan hat ez a folyamat a médiumra?
A súlyviszonyok ilyen kisérlet alatt a következők
voltak:
Az asztal súlya
5'57 kg.
Médium -f- szék -f- alzatdeszka súlya a "kisérlet előtt
61*46 kg.
Médium -f-szék -f- alzatdeszka súlya a kisérlet alatt
.
52'38 kg.
A médium súlycsökkenése (az asztal súlyának gyarapodása következtében)
9'08 kg.
Hetedik kisérlet

Az asztalt feldöntve mérlegre tette s az operátorokat megkérte, hogy fogják le.
A médium súlycsökkenése
7'9 kg.
Lenyomó erő
7 1 kg.
12*

A kisérlet beigazolta, hogy a suly veszteség majdnem ugyanakkora, rnint a z a gyarapodás, mely 'az
asztal súlyában bekövetkezik. Ugyanez történnék, ha
egy, a médiumból ¡kinyúló láthatatlan kar megfogná
az asztalt s (azután lenyomná.
Nyolcadik kisérlet

Crawford tudni akarta, mi történnék a médiummal, ha valamely mozgatható tárgyon ülne, mialatt
az asztal a padlón mozgásnak indul? Vett két kerékpárt s a médium számára szolgáló ülődeszkával kötötte őket össze. Az egésznek mozgásba hozásához
csak csekély erőre volt szükség.
a) A médium lábai könnyedén érintik a padlót,
kezeit a résztvevők fogják.
Most az operátorokhoz azt a kérést intézi, hogy
emeljék fel az ¡asztalt. Az asztal csak ledőlt ja padlóra,
de levitáció nem történt.
,
A kerékpárok erősen elörelöködtek az asztal felé.
Crawfordnak nagy erőt kellett kifejtenie, hogy a mozgást megakadályozza, mert mig .a kerekek forogtak,
a levitációs próbálkozások szüneteltek. Végre az asztallábak felemelkedtek a padlóról. Nyilvánvalóan a
magas ülés s' a{ (médium általános gyámoltalan helyzete
állott útjában a végleges sikernek. Most Crawford
felesége kezeivel mintegy 30 centiméternyire tartotta
az asztalt a padló felett, mire az operátorok (igyekeztek
az asztallap alsó felületét alátámasztani. Egyidejűleg
a kerekek erős lökést kaptak az asztal felé s a levitáció megtörtént; amint (azonban Crawford felesége
az asztalt elengedte, lebegve, lassan leereszkedett a
padlóra. Az operátorok, ¡abban az igyekezetükben, hogy
a levitációt fenntartsák, az asztalt minden irányban
ide-oda forgatták a padlón s megpróbálkoztak vele
ferde állásban is. A kerekek előrenyomulása az asztal
felé erősebb volt ;az alatt, mig az asztal 'tolódó, ugró,

táncoló mozgásokat végzett a padlón, mint a tulajdonképeni levitáció alatt.
b) Az asztal a padlón állt s az operátoroknak
az volt a feladatuk, hogy súlyát megnöveljék.
Eredmény: a kerekek erősen igyekeznek az asztal
felé gurulni; nagy erővel kellett őket visszatartani.
Midőn Crawford az operátorokat megkérte, hogy az
erőt hirtelen távolítsák el az asztaltól, a kerekek felszabadultak s ellenkező irányban 30 centiméternyire
futottak vissza.
Ez s még néhány más kísérlet igazolta, ihogy a
médiumot minden valószínűség szerint egyszerű egyenes vesszők kötik össze az asztallal. Mr. Crawford
megvizsgálta most azokat az eseteket, amelyekben a
résztvevők nagyobb erőt fordítottak az asztal mozgatására s hamarosan látta, hogy ilyenkor az átvitelben
módosulás történt; a reakció nagyobb részben áthelyeződött a padlóra, vagyis a vesszőknek valahol érinteniök
kellett a padlót.
Az operátorok megerősítették! lezt a gyianitást.
Azon célból, hogy megtalálja a padlón azt a helyet, ahol a vessző a padlót érinti, Crawford abba
az irányba tartotta kezét s ekkor kopogóhangok megjelölték neki az illető helyet.
A kísérletvezető most felállította a fent leirt kapcsolókészüléket s megkérte ¡az operátorokat, hogy a
hyomást erre a helyre fejtsék ki. Ez a hely közvetlenül
a médium lábai előtt volt. Hamarosan megszólalt a
villanycsengő s az asztalt nem lehetett többé a médium felé mozgatni.

A tartó

utja

Crawford számos megfigyelés alapján megállapította, hogy a pszihikai tartó rendszerint a médium
bokáinak közelében ered. Útját a 181. lapon mellékelt
ábra mutatja:
Kétségtelen, mondja Crawford, hogy a médium
mindkét bokájából egy-egy vessző indul ki.
Az is kiderült, hogy az asztalt /C-nál, tehát ¡az
asztallábak végénél, A irányában könnyen meg lehetett
emelni, mig ellenben áz M irányában ható nyomásnak egy centiméternyit sem engedett; felfelé is könynyen lehetett mozgatni (emelni) az asztalt, mig ellenben oldaltmozgatása lehetetlennek bizonyult.
Nyilvánvaló, hogy az elülső asztallábak, néhány
centiméternyire a padlótól, ragadtatnak meg s ebben
az esetben valószínűleg két egyenes pszihikai tartó
köti össze az ¡asztallábakat a médium bokáival.
Egyébként az operátorok kijelentették, hogy ők
hat kart vagy vesszőt is képesek létrehozni.

A vessző-elmélet
A kopogóhangok magyarázata
Az üléseken mindennemű; s különböző erősségű kopogások hallatszottak, a halk percenéstől egészen a
kalapácsütésig. A hangok a padlón, vagy az asztalon
keletkeztek. Olyan hangok is hallatszottak, mint egy
labda lecsapódása; mintha a padlót kvarcpapirossal
dörzsölték volna; a padlón emberi léptek, lódobogás
stb. hallatszott.
Crawford igyekezett kikutatni, mennyiben befolyásolják a kopogóhangok 0 médium súlyát. A médium
nyugodtan ült a mérlegen, kezei térdein nyugodtak; a
körben résztvevők ugyancsak térdeiken tartották kezeiket, tehát teljesen izolálva voltak egymástól.
Most megkérte Crawford (az operátorokat, hogy
kopogjanak a padlón. A mérlegen csak akkor vált ia

hatás felismerhetővé, amint a kopogások hangosabbak lettek. Néha minden hangra vagy ütésre felugrott
a mérleg mutatója a skála végéig, aztán ismét visszaesett. A hangok (erősbödésével csökkent a médium súlya;.
Midőn a hangok kalapácsütésekké fokozódtak, a suly
állandósult s többé nem csökkent, egészen a kisérlet
végéig, mely körülbelül egy percig tartott.
Médium -f- szék -f- alzatdeszka kezdeti súlya 58'5 kg.
Médium -j- szék
alzatdeszka végsulya
54'9 kg.
Eszerint a végül állandósult ¡csökkenés
3'6 kg.
Ezekből a kísérletekből, melyeket azonos eredménnyel többször megismételt, lazt kell következtetnünk:
1. hogy kopogóhangok, ütések sth,1. csak a médium
súlyának csökkentésével idézhetők elő;
2. hogy a kopogóhangok intenzitása a súlycsökkenéstől függ s tnyilván egyenes arányban áll vele;
3. hogy ¡a> suly veszteség csak időleges;
4. hogy a csökkenés nem hirtelen, hanem tçsak
lassanként következik be;
5. hogy a súlycsökkenés bizonyos idő múlva eléri
végleges fokát s /azután többé nem változik.
»Nekem ugy tűnik, — mondja Crawford, -- hogy
valóságos anyag elvesztéséről van szó, mely a médiumból van véve s bizonyos uton-módon a kopogóhangok
stb. előidézésére használtatik fel,'.«
Hogyan egyeztethetők össze ¡a levitációs kísérletek eredményei a tmost emiitett eredménnyel? A levitációk alatt sohasem lehetett a médium súlyának kezdeti vagy egyéb csökkenését észlelni, ellenkezőleg: mindig csak a gyarapodását. Ebből azt az egyetlen ¡észszerű következtetést lehet vonni, hogy a folyamat a
levitáció alatt más, mint a kopogások alatt. (A ¡levitáció alatt igen ritkán hallatszottak kopogások s ilyenkor is csak nagyon gyengén.)
Egyik ülésen, melyen egyéb okokon kivül a .nagyon nedves idő miatt is észrevehető lassúsággal foly-

tak a jelenségek, a kör láncot alkotott; néhány levitáció keletkezett. Most Mr. Crawford a médiumot a
mérlegre ültette, felbonttatta á láncot s a kezeket ja
térdekre fektettette. Ugy látszott', hogy ez zavarja a
pszihikai egyensúlyt. Öt percig semmiféle változást sem
lehetett észlelni a ¡mérlegen s ismételt kérdezősködésre
sem jött semmii felelet. Ezután a suly lassan ¡csökkent
s gyenge kopogásokat lehetett hallani. Folytonos ingadozás közben a suly
908 gr.—2'2 kilogrammal
vagy valamivel többel csökkent s minden lökés végén
visszament valamivel a ¡mutató. Ugy látszott, hogy a
médiumra gyakorolt huzó hatás minden ujabb súlycsökkenés után gyengült, más szavakkal : még oly gyenge
pszihikai mező létesítése is nagyon megkönnyítette az
előkészítő operációkat.
Miközben ez a folyamat végbement, Crawford felszólította az operátorokat, hogy bizonyos időközökben
kopogjanak. A suly lökésszerű csökkenése tovább folytatódott s egyre ¡nagyobb lett. Mihelyt ütés /érté (a
padlót, a suly erősen csökkent — 9 kilogrammal s
többel is — s azután visszament rendszerint az /ütés
előtti állapotába, még pedig nem azonnal, hanem lassan, 5—6 másodperc alatt. Néha csak fél perc imulva
tért vissza és pedig nem egészen az ütés előtti állapotba.
A suly tehát — általánosságban szólva — szabálytalanul és hullámszerűen csökken.
A végérték, mely néhány percig megmaradt, 37'8
kg. volt; azonban ezen értéken belül ingadozások mutatkoztak. Azután kezdte a médium elvesztett súlyát
visszanyerni, ami körülbelül 2 percig tartott. Crawford azt hiszi, hogy a normális feltételek mellett tartott szokásos üléseken a kezdőfolyamat gyorsan bevégződik. A végakció, melyben a médium lassanként
visszanyeri súlyát, valószínűleg befejezője az
előkészítő operációknak; mert csakhamar jelentkeztek a
jelenségek s a ¡szokott erősségben folytak le. Ezek ¡az
eredmények talán összefüggésben vannak némely médium izomrángásaival az ülések elején.

Az is lehetséges,, hogy az operátorok egyenesen
a mérleg mutatójára ihatnak, azonban ezen feltevés
ellen igen alapos okok szólnak. Az operátorok tudják,
hogy ebben az esetben az eredmények értéktelenek;
ők épp oly buzgón tevékenykedtek a kisérletek érdekében, mint maga Crawford s ha valamikor nem voltak
képesek valamely kísérletet végrehajtani, megmondták.
Ezenkivül Crawford legtöbbször elég erősen megvilágitotta a mutatókat. Végiül a hangerősség és súlycsökkenés összefüggése, a kopogásplk s a súlycsökkenés egyidejűsége stb. is lazt bizonyítják, hogy e jelenségek
egyedül a médiumból kiinduló hatásoknak tulajdonitandók.
Az asztallevitáció folyamata nyilvánvalóan különbözik a kopogóhangokétól. A médium időleges sulyvesztesége lényeges feltételük a kopogóhangoknak, mikor is1 e (hangok intenzitása egyenesen-arányosnak mutatkozik a súlycsökkenéssel. Az átváltáshoz egyik folyamatból a másikba, a levitációból a
kopogóhangokba, időre van szükség. Az operátorok, hogy megtakarítsák az átváltásokozta fáradságot, néha jobbnak
tartják az asztal billentgetése utján adni feleletet; ezzel a módszerrel nehézkesebben lehet beszélgetést folytatni, mint kopogóhangokkal.
Továbbá egyik ülésen megfigyelte Mr. Crawford,
hogy a médium minden koppanásnál lökést kap hátrafelé. Ha a kopogóhangok nem a körből, hanem közvetlen környezetéből jötték, akkor ugy látszott, hogy
a lökés egyenes vonalban a padlóról a médium mellére helyeződött át. Ez teljesen egyezik a mehanika
törvénjyeivel, ha feltételezzük, hogy valami félmerev
test, vagy sugár — rod = vessző, mondja Crawford —
vetődik ki a ¡médiumból a padlónak arra a pontjára,
ahol a kopogás felhangzik.
Crawford a különböző mozdulatokat érzékelte a
médium testén. A kopogóhangok ezen reakciói a médiumnak semmi kellemetlen érzést sem okoztak. Asztallevitációknál nem volt eféle visszahatás.

Az angol tudós a következő elméletet állítja fel:
a médium testének különböző részeiből félig hajlékony
(pszihikai) vesszők vetítődnek ki s ezeknek vége erősen
odaütődik a padlóhoz, asztalhoz és székekhez; ilykiépen keletkeznek azok a hangos zörejek, melyeket
mint kopogóhangokat ismerünk.
Ezek a vesszők nyilván rendelkeznek a szolid testek minden jellemző tulajdonságával;
többé-kevésbé
hajlékonyak s hosszúságúk és átmérőjük különböző lehet. A médium bármikor kibocsáthat magából néhány
kicsiny vagy egy ¡erős vesszőt. Minden ilyenféle nyúlvány, különösen a végtagok közelében, többé-kevésbé
merev s ez a merevség a körülmények szerint ;(fény,
pszihikai energia stb.) különböző lehet. A merevség
valamiféle molekula-reakción alapul, melyet
mindeddig nem ismerünk, ezon. a folyamaton, mely a pszihikai tartóra gyakorolt íhatást előidézi. Crawford a
kopogóhanígokra vonatkozó minden
explózió-zlméletet
elvet. Az ő körében explóziónak semmi nyoma sem
volt felfedezhető, ellenben minden jel valamely szolid
test közvetlen lökése mellett szólt; és pedig:
1. A kopogóhangok i(9y e n 9 e hangok, kalapácsütések s e jelenség minden egyéb változata) rezgést
okoznak a padlón vagy az illető testen. A ¡súlyos ütések érezhetően megrázzák a padlót.
2. Az érintési jelenségek azt a benyomást keltik,
mintha anyagszerű vessző kerek végétől származnának.
Bármily szelíden működnek ¡is az operátorok, érintéskor mindig az ¡volt az ember érzése, mintha ¡valami
kemény tárgy, sőt néha, mintha valami fémből készült anyag érintette volna, ami Crawford nézete szerint nem más, ímint egy ilyen kopogó vessző ¡vége. Ha
a kísérletező, mondja Crawford, érezte ezt a váratlanul erős érintést, kezdi egy kissé megérteni a kopogóhang keletkezését.
3. A kopogó vessző merevsége változik, a fényerősség szerint, melynek ki van téve. Ha világosság
volt, az operátorok vagy a médium székén vagy ¡annak

közvetlen közelében kopogtak. Amint a fény túlságosan
erős volt, a ikopogóhangok halkan, tompán hangzottak
s ugy tünt, hogy nem lehet őket /élesen és tisztán
kihozni. Crawford azt hiszi, hogy ilyen esetekben a
vessző nem olyan erős, miint rendesen; ilyenkor ¿a
kerületén, mely leginkább ki van téve a fénynek, feloszlik és csak a magja marad szilárd; innen a tompa
hang.
4. A vessző a médium testének különböző helyeiből indul ki. Ha a pszihikai energia tömege kicsiny,
például az ülés elején, a vesszők rövidebbek; ilyenkor
egészen a médium lábainál koppannak. Ekkor a médium bokáiból vagy ezeknek a környékéről indulnak
ki; a médium önkéntelen lábmozdulatokat tesz, melyeket felületes megfigyelő csalásnak gondol. Kis idő
múlva, amint több pszihikai erő áll rendelkezésére,
a kopogóhangok a körben, a résztvevők székein vagy
az asztallap alsó felületén hangzanak fel. Ilyenkor a
vessző kiindulási pontja .sokkal magasabban van a médium testén; emellett szólnak a törzsében jelentkező
reakciók is.
5. A súlyos ütések Crawford szerint nem /olyan
erőtől származnak, aminőt például egy kalapács kifejtene, hanem onnan, hogy a vessző vége .rugalmasan hat s ¡csak rezgést hoz létre a padlóban. Eként
nagyobb zörej keletkezik, mint amekkora a valóságos
erőnek megfelelne. Bizonyos analógiául szolgálhat ehhez a szőnyegnek bottal való porolása.
Két súlyos ütés közt mindig szünet van s (ezen
idő alatt más jelenségek nem jönnek létre. Crawford
elmélete szerint ilyenkor ,a médiumból nagy vessző
bocsátódik ki, mely jegész pszihikai erejét magában
hordozza. Ha a kopogóhangok nem erősek, egyszerre
két vagy több vékony vessző keletkezhetik. Ha valami
tánc-ritmus vagy egyéb komplikált hangsor hallatszik,
akkor a hangok oly gyorsan következnek egymásra,
hogy az operátor valószínűleg egész csomó vesszővel
rendelkezik s valamennyit használja, mint mi például

a zongora billentyűit. E vesszők némelyike okvetlenül
nagyon vékony. Crawford azt hiszi, hogy átmérőjük
3 milliméter és 5 vagy 7 cm. közt váltakozhatik.
6. A kísérletek révén kiderült, hogy kopogóhangok,
ütések stb. a médium suly vesztesége nélkül nem hozhatók
létre s hogy intenzitásuk arányos ezzel a veszteséggel.
A pszihikai vessző merevsége anyagszerű részecskéktől származik, melyeket ia médium testéből időlegesen kibocsát. Mihelyt egy vessző kialakult, szabad
vége a padlón nyugszik, azaz a médium testének (egy
részét a padló hordja, még pedig a mérlegen kivül:
a médium vészit súlyából. Minél vastagabb a vessző,
annál több anyag vetitődik ki. Minthogy a kopogóhang intenzitását a vessző vastagsága határozza meg,
a suly veszteség arányos .az ütés intenzitásával.
A vessző-elmélet a többi hangokat is megmagyarázza. A »labda-lecsapódás« oka valószínűleg a vesszővég más formája. A kvarcpapirossal való dörzsölés
utánzását könnyű megérteni, ha elképzeljük, hogy a
vessző végét a padlóhoz dörzsölik. A fűrészelés utánzása talán ugy keletkezik, hogy a vesszőt keresztben
húzogatják az asztallábon, vagyis itt nem a vessző
végét használják, hanem a tengelyével párhuzamos felületét.
Kis tárgyak érintés nélkül.', mozgatása a vesszőelmélet alapján általánosan érthetővé válik. Ha egy
kis csengő felemelkedik, ókkor ott vessző-párt lehet
sejtegii, Inelyek —• mint valami
fogó — kétoldalt
megfogják vagy esetleg egy vessző fogja meg a icsen1
gőt adhézió utján.
Annak bizonyítékát, hogy e vesszők többé-kevésbé
a szilárd testek jellemző tulajdonságaival birnaki, a csengővel végzett kísérletekben találhatjuk. Mikor a csengő
felemelkedik, néha nem cseng tisztán, hanem tompán,
mintha nem a nyelét, hanem fémhüvelyét fognák. De
megfoghatják a nyelénél is és ilyenkor tisztán cseng.
Néha az operátorok csengetnek1 a csengővel s egyidejűleg kopognak a padlón.
,

Az operátorok Crawford vessző-elméletét általában helyesnek mondották. Azt mondták, hogy kopogóhangok kétféleképen jönnek létre:
1. Halk hangok, labda-lecsapódás utánzása stb.
ugy, hogy a ivessző külső vége lecsap a padlóra, mint
ahogy a pálcát használjuk szőnyegporolásnál.
2. Kemény hangok ugy, hogy az egész vessző lecsap, a padlóra.
Az operátorok megmondták, hogy egy elég erős
hangot előidéző vessződátmérője 5 cm., mely egész hoszszában egyenletesen vastag marad, csak kevéssel a médium testébe való belépés (előtt lesz az átmérője 7'5 cm.
Azt mondták, hogyi ezt a vesszőt különböző kopogóhangok előidézésére lehet használni, aszerint, hogy mekkora erővel ütnek velé a padlóra.
Lenyomatok gittben

Crawford továbbá tálacskában gittet tett a padlóra és felszólitotta az operátorokat, hogy kopogjanak
a gitten. E révén három lenyomatot kapott. Alakjukra
nézve hasonlók voltak, hosszúkás csatornák, 0'9 cm.
hosszúak és legszélesebb részükön 1*7 cm. szélesek;
kerületüktől kezdődőleg fokozatosan 0'3 centiméternyire mélyedtek. E vájatoknak a feneke nem volt sima,
hanem folyókák vagy hullámok húzódtak bennük és
pedig két sorban: a j hosszú, aránylag mély hullámok és
b) olyanok, melyek merőlegesen metszették az előbbiek taraját. Crawford azon a nézeten van, hogy az
ütés hullámos alakú volt.
>
A hosszú hullámok mind párhuzamosak voltak s
nagyrészt egyenesek, bár a vájat hosszú végén görbébehajlást mutattak.
Crawford ugy találta, hogy e végkészülékek nagyon hasonlítanak az emberi ujjakhoz. Ugy tűnik,
mintha a »kopogás«-t a gitten csakugyan láthatatlan
ujjak végezték volna. Ebből az következnék, hogy:
1. A nyomást létrehozó ujjak nem voltak nor-

málís nagyságúak, hanem ennél legaíább háromszor
nagyobbak.
2. A benyomott vonalak olyan tiszták és szabályosan metszettek, hogy 'fel kell tételeznünk, hogy e
tagok ujak, azaz e 'tekintetben nem hasonlítanak az
emberi ujjakhoz, mert ezek már többé-kevésbé el vannak koptatva.
3. A lenyomatok csak kis része a végkészüléknek.
4. A lenyomatok olyasvalamitől is származhatnak,
ami az emberi láb nagyujjához hasonlít.
Ezek a megfigyelések nem döntik meg a vesszőelméletet. Crawford megkérdezte az operátorokat, akik
határozottan és ismételten (azt mondták, hogy a (gittben lévő lenyomatok ujjlenyomatok, hogy azonban a
közönséges kopogásnál nem ujjakat használnak, hanem
egyszerű, tompa projekciót. Az adott esetben reprodukálták az ujjlenyomatokat, hogy megmutassák, mit tudnak s mert ja puha gitt erre alkalmas volt.
Crawford a tartó-elméletet'is előadta az operátoroknak lassan-lassan, s a lehető legegyszerűbb fogalmazásban. Igazolták, hogy a dolog pontosan ugy van. Azt
mondták, hogy a kopogóhangokra vonatkozó vesszőelmélet is helyes. »Ennék nem tulajdonitok tudományos értéket, feszi hozzá Crawford, de megemlítem —
érdekesség gyanánt.«
A kísérletező egyszer megkérdezte, hogy a pszihikai tartó, s a Ikopogó vesszők mi módon merevittetnek
meg? Az operátorok azt felelték, hogy nem tudják.
Arra a kérdésre, vannak-e lények, melyek tudják, igenlő
felelet érkezett. Mikor az operátorokat megkérte; hozzák el ezeket a lényeket, hogy tőlük információkat [kapjon, azt felelték: ;alig hiszik, hogy ezt meg tudnák
tenni.

Vegyes kisérlelek
A médium székben ült a mérlegen. Crawford megkérte az operátorokat, hogy ¡azt az anyagot, melyet

a médiumból kivesznek, azért, hogy az asztallevítációhoz szükséges tartót létrehozzák, tegyék le a /földre
s ne alakítsanak belőle tartót!
Eredmény: a médium 7'2 kilogrammos súlycsökkenése.
Most Crawford ugyanezt ¡az anyagot az operátorokkal a médium széke alá tétette, az anyag ¡tehát a
mérlegen maradt.
Eredmény: a médium súlya semmi eltérést sem
mutatott normális súlyától.
Most Crawford megismételte ezt a kísérletet olyan
vesszővel, mely súlyos ütés (kalapácsütés hangja) előidézéséhez volt szükséges.
Eredmény: ebben az esetben (az anyag a padlón
volt), a médium súlycsökkenése 19 kg.
Crawford ezután a vessző szabad végét a földre
tétette. Nyomás tehát nem volt¡.
Eredmény: a médium 17*6 kilogrammos súlycsökkenése.
A kísérletező megkérte az operátorokat, hogy annyi
anyagot vegyenek ki a médiumból, amennyit csak lehet
s tegyék a padlóra.
Eredmény: a médium 24 '5 kilogrammos súlycsökkentése.
A suly csökkenése lassanként, lökésszerűen következett be. 13*6 kilogrammon tul a kisasszony izomösszehuzódásai hevesebbek lettek s Kathleen nyugtalanságot árult el. Amint a maximum közeledett, a
veszteséget nem lehetett piindig pontosan rögzíteni.
De a 124*5 kg. — a kísérleti személy súlyának majdnem
fele — 8—9 másodpercig megmaradt. A dolognak az
volt a látszata, ¡mintha az anyag igyekeznék a ¡médium
testébe visszafolyni. Minél több anyagot vettek el, annál erősebbre fokozódott /a szervezetbe való visszatérés kényszere. Mindezek az eredmények, mondja Crawford, lassanként arra a következtetésre vezettek, hogy a
pszihikai vesszők, melyek a jelenségeket
előidézik,
bár láthatatlanok és érinthetetlenek, mégis valóságos

anyagból vannak összetéve, azonban olyan szubstanciából, mely a tudomány előtt ismeretlen alakban «nyilatkozik ;meg.
Egy másik kisérlet révén Crawford azt igyekezett
megtudni, vájjon a levitációnál a médium székére vagy
mérlegjére, vagy a mérleg körül a padlóra, vagy la
médium testének felületére is hat-e nyomás?
A kis nyomás-készüléket a médium széke alá tette
s ott minden irányban próbát tett vele. Nyomás (sehol
sem mutatkozott. Még a szék külső felületén sem lehetett semmi nyomást észlelni.
A mérlegen — semmi nyomás. A padlón — (semmi
nyomás. A médium testén, nyakán, karján, mellén,
testének szinte minden egyes négyzetcentiméterén —
sehol semmi nyomás. Mindazonáltal az operátorok nem
kívánták, hogy Crawford készülékével a törzs végénél
mélyebbre is lemenjen.
Ezekből a kísérletekből nyilván kiderül, hogy ha
az asztalt valóságos tartó levitái ja, minden reakció
a médium testére megy át, azonban semmi esetre sem
a székre, mérlegre vagy padlóra; vagyis: a tartó közvetlenül a médium testéből ered és a szék, mérleg vagy
padló nem rögzíti s nem támasztja.
A szerző tudni akarta, vájjon az operátorok a médium súlyát ugy is meg tudják-e növelni, ha a szobában
lévő semmiféle anyagszerű tárgyra nem hatnak, azaz
vájjon képesek-e a (médium gulyát pusztán a testére gyakorolt hatással meggyarapitani? Ezért: az asztalt ne
emeljék fel és sehol semmi nyomást ne fejtsenek Iki,
behatásaik legyenek pusztán a médium testére korlátozva.
Ezen feltételek mellett az operátorok a médium
súlyát egy szemernyivel sem tudták megnövelni.
Crawford a levitáció alatt megérinttette az asztalt a médiummal, aki előrehajolt és kezeit az asztal
szélére tette. A hatás meglepő volt: az asztal rögtön
leesett.

Az asztal ismét felemelkedett s mikor Crawford
megpróbálta lenyomni, érezte ellenállását. Mihelyt azonban a médium tette rá kezeit, az asztal ¡egy másodperc
alatt leesett s az ellenállásnak nyoma sem volt. A kísérletet több izben megismételte, mindig azonos eredménynyel. Az asztal nem rögtön esett le, hanem egy tizedmásodperc s két másodperc közt váltakozó idő alatt.
Mi történt? Ugy látszik, hojgy, a médium a fa-asztal érintése által valamiféle pszihikai áramot fejlesztett. Talán
a tartó-anyag visszatért a médium testébe.
Most egy sor ¡kísérlet következett, melyekben o
médium az asztalt különböző tárgyakkal érintette. Az
operátorokat megkérte, hogy: ¡az asztalt állandóan mindaddig tartsák a levegőben, ameddig csak birják. Minden kísérletet többször megismételt:
A médium érintette az asztalt
1. üvegruddal

Eredmény:

Az asztal 5—6 másodperc
alatt leesik.
Semmi hatás.
Semmi hatás.

2. papirosszalaggal
3. fadarabbal
4. egyik lábával (az asztal
lábát)
Semmi hatás.
5. egyik lábával s egyidejűleg egyik kezével
Az asztal robajjal esik 3a.
6. vaskalapáccsal
Az asztal 6—7 másodperc
alatt leesik.
7. rézdróttal
Az asztal 6—7 imásodperc
alatt leesik.
8. keztyüvel
PU asztal 8 másodperc
alatt leesik.
9. a médium kezét az asztal
fölé tartja a levitáció
előtt
Az asztal a levitáció Rögben leesik, mihelyt emelkedés közben a médium
kezéhez ér.

10. Crawford megfogja a
médium jobbkezét s
maga a másik ¡kezével
érinti az asztalt

11. a médium megfogja jobboldali szomszédnőjének kezét, mely ¡az
asztalt érinti
12. ugyanaz: a baloldali
szomszéddal
15. egy látogató (a körön
kivül) megfogja; a !médium egyik kezét és
másik kezével érinti
az asztalt
14. valamennyi résztvevő
(a médium kivételé-«
vei) egyszerre érinti
az asztalt
15. ugyanaz: a médium
bevonásával
16. a médium közel tartja
kezét az asztal szóléhez, anélkül, hogy
hozzáérne
17. a médium kezét az
asztal alá tartja

Az asztal lassan sülyed;
ugg látszik: a levitádéhoz
szükséges energia lassanként tünedezik el.

Semmi hatás.
Semmi hatás.

Semmi hatás.

Semmi hatás.
Az asztal 2
alatt leesik.

másodperc

Semmi hatás.
Az asztal leesik.

Crawford felveti a kérdést: miért esik le a levitáit asztal a médium kezének érintésére s miért |nem
esik lej, ha üveggel stb. érintik és más esetekben?
Azt hiszi, hogy az asztalban valami energia van,
mely a levitációk egyik feltétele, azonban olyan ener-

gia, mely nem maradhat meg az asztalban, mihelyt
a médium az lasztalt érinti, hanem a Jseze <és karja
mentén visszaáramlik a médium szervezetébe. A kísérletekből következtetve, ennek az anyagnak ezek volnának a tulajdonságai:
1. Igen finom és láthatatlan.
2. A szubstancia valamiképen összefüggésben van
a médiummal; mert ha olyan személyek érintik az asztalt, akik nincsenek a médiummal pszihikai kapcsolatban, az asztal nem esik le.
3. A médium puszta keze jó vezető ezen ¡energia
számára, még pedig az asztalból visszafelé a testébe.
4. Némely szubstanciák rosszabbul vezetik, mint
mások s egyesek •— ugy látszik — egyáltalán nem
képesek vezetni.
5. A levegő nem jó vezető ezen erő számára.
6. Ez a szubstancia lényeges következménye a
levitáció jelenségének.
Megkísérelték a médiumot az asztaltól dróthálókkal, durva kötésű szövetekkel, különböző anyagú szöveternyőkkel elválasztani. Az asztal mégis végzett gyenge
mozgásokat, még akkor is, mikor a posztóernyő (30
centiméternyire) állt a médium előtt.
Végső eredménykép kiderült:
1. Rendes pszihikai vesszőnek szabad vége rendes,
sürü szövésű posztóernyőkön nem tud áthatolni, ha
ezek messzebb vannak a médium testének felületétől
2'5—5 centiméternél.
2 Ha azonban ezeket az ernyőket szorosan a médium testének felületére s ¡különösen lábaira és lábcsiuklóira tesszük, akkor ezeken keresztül elég erős
távolbahatás érhető el.
3. Minél szorosabban vannak az ernyők a médium
testén, annál nagyobb a pszihikai távolbahatás.
4. Durva posztón keresztül, mely 30 centiméternyire vagy messzebb van a médiumtól, csak gyenge
eredményeket lehet elérni.

Crawford hozzáteszi : Ennek a viselkedésnek az oka
abban van, hogy <a pszihikai vessző működő, vagyis
szabad végének materializációja (közvetlenül a médium
bőre alatt, sőt néha éppen a bőrén megy ivégbe. Ez
a materializált, finom, hártyaszerű szövet,, mely egészen
a test felületéhez közel fejlődik, nem tud az ernyőkön
áthatolni, vagyis: a pszihikai vessző vége valamiféle
közönséges szilárd anyagból való hártyácska. Viszont,
a legvékonyabb (körülbelül ceruza-vastagságu) pszihikai vessző aránylag apró-kötésü szöveten át tud hatolni.
Kisérlet: Crawford meg akart bizonyosodni, vájjon
az operátorok tudnak-e ceruzával irni? Barna papiroslapot tett az asztal alá s mellé két ceruzát. Az operátorok
hamarosan megmozgatták a ceruzákat, firkáltak velük
stb. A papiroson egész sereg vonás volt, de betűk nem
voltak.
Kísérletek elektroszkóppal és termométerrel

1. Mr. Crawford megkérte az operátorokat, hogy
a hiédiumból minden erőt vegyenek ki s koncentrálják az
asztal alá, a kör közepében; mihelyt megkapta az igenlés jelét, töltött elektroszkópot tartott az asztal alá.
Semmi hatás.
2. A töltött elektroszkópot a körbe állitottia s laz
operátorokat megkérte, hogy érintsék könnyedén a
gombját. Az elektroszkóp fém-gombján kaparás hallatszott; az elektroszkóp teljesen kiürült.
3. Arra irányuló kísérletek, 'vájjon az asztal levitációjánál a pszihikai tartó elektromos vezető-e, negativ
eredménnyel végződtek.
4. A levitáció alatt a tartó-szubstanciában vagy
rajta kivül semmiféle hőmérséklet-különbségeket nem lehetett megállapítani.

A fény hatása
Ä fény hatása fizikai jelenségekre, jegyzi meg
Crawford, annyira ismeretes, hogy immár nem igen
lehet sokat mondani felőle. Tagadhatatlan tény: minél
kievesebb a fény, annál ¡intenzivebbek a jelenségek.
Crawford arra a ¡véleményre jutott, hogy a fény (befolyásolja a kopogó Vesszők merevségét, azaz: a veszszők nem merevedhetnek meg, ha erős fény hat fájuk.
Ä kutató nem hiszi, hogy; a fény magukat a rostokat is
oly erősen, befolyásolja, mint az anyagot, amelyet
tartalmaznak, azaz: a hideg, ragadós anyag 1 erős fény
jelenlétében nem tud meglenni. Lehetséges, hogy komplikált kémiai strukturáju, a test ideg-elemeihez tartozik és a fényhatás molekuláris pusztítást okoz benne.
Ezt annál inkább fel lehet" tételezni, mert a kisérletek
azt mutatták, hogy hosszú hullámokban terjedő fény,
vagyis vörös fény, kevésbé hat zavarólag.
Tényleg, az ülési szobában tekintetbe kell venni
a használt fény visszaverődésének, törésének és elnyelésének tényezőit. Érdekes bizonyítékot szolgáltat erre
a következő eset, melyről Crawford beszámol: A legtöbb ülésen a lámpa a kandalló párkányán állt; egyik
ülésen a lámpát egy lábnyival magasabban helyezték el
a falon, hogy a padló valamivel jobban árnyékban maradjon' s a szoba felső részei jobban meg legyenek világítva. Az ülés megkezdődött; azonban még 20 perc
elmultával is alig történt valami. Ez szokatlan volt s
Crawford azon töprengett, ¡mij is lehet az oka? (Most az
operátorok kopogás utján feltették a kérdést: »Nem tehetnétek lejebb a lámpát?« A lámpát letette előbbi helyére s a jelenségek ¡nagy intenzitással jelentek meg.
Crawford nem vett észre tényleges különbséget a világításban, azonban azt hiszi, hogy mikor a lámpa imagassabban állt, a fehér mennyezetről fény verődött vissza
a padlóra. Ilyesmiket pszihikai kutatóknak fontolóra
kellene venniök. Crawford azt is észrevette, hogy az
» V. ő. 204. lap.

operátoroknak nehézségekbe ütközött fényezett bútorokon alkalmazni a pszihikai erőt s hogy jobban szeretik a durva, taötét felületeket.
Gyakran feltették azt a kérdést : miért nem fordult
Crawford magukhoz az ioperátorokhoz a problémák
megoldásáért? Crawford azt [mondta, hogy ö mindig
gondolt erre és állandóan azon utasítások szerint cselekedett, melyeket az operátorok adtak! s minden állításukat ¡megvizsgálta.
\
Mindenekelőtt azonban: ugy látszik, hogy az operátorok nem sokat tudnak (azon jelenségek tudományos
oldaláról, '¡melyeket
(előidéznek.
»Ha véleményt
akarnék kockáztatni, mondja Crawford, akkor azt
mondanám, hogy csak ugy általánosságban tudják, mit tesznek, (mint mi, mikor például elektromos
áramot bocsátunk egy huzalon keresztül. Én meg vagyok győződve, hogy az operátorok semmit sem tudnak az erő ¡nagyságáról és hatásáról. A 'jelenségek első
okára vonatkozó képzetük: hatalom, erő (power). Ha
én például azt kérdem, hogy mi módon keletkezik egg
bizonyos reakció, kopogás ¡utján betűként a »power«
szót adják. Tudniillik a részletekről nincs exakt tudományos ismeretük. Olyanok, mint a munkás, aki tapasztalásból tudja, hogy, mikor a szerszámpadon dolgozik, milyen mély bevágást kell tennie, milyen sebességgel kell a gépnek haladnia, kinek azonban csak
csekély képzetei vannak a szerszám metszőképesséről, vagy a gép hajtásához szükséges pontos lóerőről.
Mindazonáltal gyanítható, hogy elég gyorsan kéznél vannak bizonyos tökéletesítéseket végrehajtani, ha az
eredmények erre viszik őket, mint ahogy a munkás is
megélesíti szerszámját, ha éle megtompul. Igy például egy alkalommal fekete kendőt kértek felületül,
máskor pedig megváltoztatták az ülők sorrendjét. Ugy
látszik, hogy kis dolgokat, ¡melyek a jelenségek intenzitását befolyásolják, megértenek, ellenben, hogy milyen formát és energiát kell használni az asztal felemelésére, vagy kopogóhangok létrehozására,
afelől

nyilván nagyon keveset tudnak. Az itt elmondottak kopogás utján adott körülményekre vonatkoznak, mig
Miss Goligher normális éber állapotban hozza létre
a jelenségeket. Alkalmilag azonban, ha Mr. Crawford
kivánta, transzba is esett, nem ugyan fizikai jelenségek
céljából, hanem azért, hogy Crawfordnak lehetővé
tegye, hogy* a szellemekkel Beszéljen.
Más dolog: az operátorok mindig határozottan állítanak és határozottan tagadnak, vagy kifejezik kétségüket a kérdésre íadott feleletekben. Sohasem ígértek
olyan teljesítményeket, amelyeket nem hajtottak volna
végre. Mindig buzgón iparkodtak megtenni mindent,
ami hatalmukban állt.

A részlvevők viselkedése
Záradékul Mr. Crawford néhány tanácsot ad a résztvevőknek ülések alatti viselkedésére vonatkozólag. A
következőkben adjuk a legfontosabbakat:
Az ülés első félórájában tanácsos a körbenülőknek
kezeikkel láncot alkotniok. Ezen idő elmultával rendszerint közömbös, hogy vájjon láncot alkotnak-e vagy
kezeiket térdeikre fektetik-e. Azonban ez még sincs
minden esetben igy; csak akkor fontos, ha a /jelenségek
mindjárt nagy számban és jól jelentkeznek. Ha a
jelenségek gyengék, akkor a láncot meg kell tartani,
vagy újból megalkotni. Normális jó ülés két részre
oszlik: az elsőben jaz eredmény még kétséges és íaz
operátorok főkép előkészületekkel vannak elfoglalva,
a másodikban pedig állandóan fennáll az erők egyensúlyának állapota. Ezenfelül pszihikai egyensúlynak is
kell keletkeznie s ia médium közelében vagy testében
pszihikai energiatartaléknak kell felgyülemlenie, melyből az operátorok meríthetnek.
Miféle óz a potenciális energia? Kémiai-e, nyomás-e,
elektromos-e, hő-e, vagy előttünk egészen ismeretlen
valami? Crawford ezt mondja: »Én személy szerint

hajlandó vagyok azt hinni, — (ez ugyan csak ¡hipotézis,
ha mindjárt tekintélyes mennyiségű megfigyelés alapján van is felállítva, — hogy az emberi ¡idegrendszerrel összekötött kémiali energia. Itt a lehetőségek a pszihikai kutatás számára határtalanok. Mindenesetre —
ugy hiszem — álig lehet kételkedni abban, hogy lez a
pszihikai energia anyagrészecskékkel van egybekötve,
például az ülés elején gyakran érez az ember ¡hideg
szelet, mely kis idő múlva megszűnik. Ezt a hideg szelet valószínűleg a résztvevők testéből jövő anyagszerű
evaporációnak kell tulajdonitanunk. Nem valami nagy
és különösen értékes évaporációról van itt szó, de tmégis
bizonyos anyagszerű részecskék évapor áció jár ól. A pszihikai energiatartalék, mely gyanithatólag a médium
közelében halmozódik fel, ennek súlyát észrevehetőleg nem változtatja meg.
Annak a szellemi hatásnak minémüségére vonatkozólag, mely a médiumolt s a réjsztvevőket éri, a következő hipotézist állítom fel, mely ugyan hiányos, de
jobb hiján mégis hasznavehető:
A résztvevők kezeikkel összefogódzkodnak; gyenge
izomrándulásokat éreznek. Néha-néha hideg szelet éreznek csuklóikon és kezeiken. Ez körülbelül félóra múlva
megszűnik vagy kevésbé érezhetővé válik.
Magyarázat: Az operátorok a résztvevők agyára
és idegrendszerére hatnak. Az idegrendszerből kis részecskék — lehet, hogy molekulák — hajtatnák ki
s a testükből, a kézcsuklókból, kezekből, ujjakból vagy
másvalahonnan kilépnek. Ezekben a kis részecskékben
nagymennyiségű lappangó energia van és ez hatást
tud gyakorolni arra az emberi idegrendszerre, mellyel
érintkezésbe kerül. Az energiával töltött részecskéknek
ez az árama végigkering a körön, valószínűleg részben a résztvevők testén keresztül, részben a (testek
perifériáján, a feszültség magas fokán eléri a médiumot, megtölti energiával, egyúttal a médiumtól is erősödést kap, ismét végigkering a körön és igy ¡tovább.
Végül, ha a feszültség elég erős, megszűnik a iker in -

gési folyamat és íaz energiával töltött részecskék egyesülnek vagy a imédium idegrendszere mellé csatlakoznak s igy most már a médiumnak van ¡tartalékja,
melyből merithet. Most már az operátoroknak igazi
energia, tudniillik idegenergia áll rendelkezésükre, hatást tudnak gyakorolni ¡a médium testére, mely ugy
van berendezve, hogy (a benne levő anyagot rendes
helyzetéből időlegesen ki lehet mozdítani! s az ülésterembe projiciálni.

Általános v é g k ö v e t k e z t e t é s e k
Harmadfélévi megfigyelés után Crawford tanár
arra a meggyőződésre jutott, hogy a médium testéből
hajlékony, vesszőszerü projekciók Jépnek ki s hogy
ezek a vesszők az elsődleges okai a jelenségeknek,
akár levitációkról, akár |az asztalnak a padlón mozgásáról, akár kopogóhangokról, érintésekről vagy egyéb
variációkról van szó. A vessző jellegzetes tulajdonságai
a következők :
1. A vessző egyenes irányban keletkezhetik a médium testéből s (Ugyanazon az uton vissza is húzható
abba. Hosszúságban nem terjedhet akármennyire, hanem kedvező körülmények közt a médium testétől 1'5
méternyire nyúlik. Crawford nem meri állítani, de
ugy hiszi, hogy a vessző, amint a médiumból kilépett,
megvékonyodik. A vessző végét visszahúzódáskor a
médium teste magába nyeli. A vessző talán nagy myaláb
zsinjórszerü projekcióból áll és ugy kapaszkodik meg,
mint a fa gyökerei.
2. A projiciált tag jókora kerületben ide-oda mozoghat s valamely tárgyat mozgásba hozhat. Ugy látszik: mozgása függőleges irányban is korlátozva van.
3. A vessző azon a határon belül, ameddig kinyúlik, minden helyzetben megkeményedhetik, miáltal a
tartórúd tulajdonságait nyeri.
4. A vessző huzó- és taszitóerőt gyakorol.

5. Ä vessző szabad vége, legalább olykor-olykor,
képes adhézió utján tárgyakat megfogni.
6. Ä vessző minden mozgását a médium szervezete hajtja végre.
7. A vessző dimenziói igen különbözők lehetnek'.
Keresztmetszetének nagysága változó. Szabad végének alakjában és képződésében különféle módosulások lehetségesek. Ugy látszik, hogy közönséges kopogás céljára 'a végén bizonyos anyagmennyiség van
koncentrálva, mig a kopogás más formáihoz, mint például a labdalecsapódás, fűrészelés, kaparás stb. utánzásához más kiképződési módok szükségesek.
A levitáció a vesszőnek különleges alakulását követeli meg; ilyenkor ¡ugyanis a vessző szabad vége
felfelé hajlik és az asztalt adhézió utján alsó ¡felületén fogja meg. De akár levitációról, akár kopogásról,
akár más idevágó jelenségről van szó, mindig vesszőszerű projekció van használatban. A különleges végmódosulásokon kivül a vesszők hajlékonysága és merevsége is különböző fo'ku, aszerint, hogy milyen jelenségeket kell létrehozniok.
Crawford tanár a kísérletekből ezeket a következtetéseket vonja:
1. A tartó-elmélet 'helyes a levitáció megmagyarázására, ha a'felemelendő tárgy súlya nem túlságosan
nagy.
2. Túlságosan nehéz tárgyak levitációjához más
módszer alkalmaztatik, tudniillik a tartó
támasztópontjának áthelyezése a padlóra.
3. Az első módszer — az egyszerű tartó ,•— könynyebben megvalósítható ; nincs (szükség hozzá annyi
pszihikai energiára, mint a másodikhoz s ezért, ahol
csak lehetséges, ez alkalmaztatik.
Az itt vázolt mehanizmus megmagyarázza az öszszes, első pillanatra meghökkentő kérdéseket. Most
például világos, hogy miért lesz oly nehéz az asztal,
hogy valamelyik résztvevő sehogy sem, vagy csak nagy
erőfeszítéssel tudja felemelni: egyszerűen azért, mert

maga a (médium az, akit felemelni próbál. A médium
testéből kinyúló pszihikai! kar tartja az asztalt s ¡nyomja
le a padló felé, az asztal látszólag .súlyosbodik Istb.
Egyike a legnehezebb kérdéseknek: vájjon magának a szerkezetnek van-e súlya? Ugy látszik: igen;
mert mikor Crawford arra kérte az operátorokat, hogy
a vesszőt csak ,tegyék a mérlegre, de ne ¡gyakoroljanak
rá nyomást, a ¡mérleg súlygyarapodást mutatott. Mindazonáltal Crawford nem ¡bizonyos benne, vájjon az
operátorok nem gyakoroltak-e mégis nyomást.
A szerkezet még vörös fénynél is láthatatlan; mihelyt az ember kézzel belenyúl, szétrombolja. Az operátorok kijelentik, hogy van súlya.
Felmerül továbbá az a kérdés: miféle ennek a
szerkezetnek az anyaga? Bizonyos az, hogy ennek az
anyagnak — ha ¡ugyan anyagról van szó és ,a kísérletek
legalább azt mutatják, hogy igy van a dolog — nem
olyan jal formája, mely előttünk tudományos értelemben ismeretes volna. Crawford maga mondja, hogy
kisér teteinek száma még nem jogosítja fel arra, hogy
abszolút törvényt állítson fel. Jövendő generációk férfiáinak dolga lesz ez.
Hogy ez az (anyag milyen uton-módon hajtódik
ki a médium ¡testéből, az misztérium. Csak annyi 'bizonyos, hogy nem (egyenletesen, hanem lökésszerűen
jön ki s (hogy e folyamat nehézsége a kiáradó anyag
mennyiségével növekedik.
Azt kellene hinnünk, hogy a médium, mikor testéből 24'5 kg. ¡anyagot vészit, szemmelláthatólag összezsugorodik.
Lehetséges, hogy telekinetikus jelenségeknél a testszubstancia sűrűsége növekszik. Emellett szólnak más
kisérleti személyeken végzett megfigyelések.
Ezen elmélet fényénél, ¡az ülésteremben lefolyó fizikai jelenségek nagy része (némileg érthetővé válik. A
vessző összetételére s arra nézve, hogy hogyan veszi
fel a< szilárd test jellemző tulajdonságait stb., a tudós
n|em tud kielégítő elméletet felállítani. A megfigyelt

tényekből csak néhány következtetést tud levonni s a
folytatólagos kutatástól reméli a probléma
megoldását.
Hozzá kell még tennünk, hogy Crawford egy alkalommal az asztal levitáció ja közben közvetlenül az
asztallap alsó felületén, elég távol a padlótól valamit
kitapintott, ami mintha :anyag lett volna. Ez tapintásra hideg, ragadós, hüllöszerii volt; a benyomást
szavakkal alig lefwt íeipni; de aki egyszer
érezte,
újból jelismeri. »Elbámultam, mondja Mr. Crawford,
mikor dr. Schrenck-Notzing
Materialisationsphänomene
cimii munkájának olvasása közben arra
bukkantam,
hogy a nmteria'izáció első stádiumaiban a médiumból kiáradó anyag a kézen ugyanilyen vagy egészen
hasonló érzeteket váltott ki; ugy irja le eztj> mint
a hideg és ragadó[s érzetét, sőt az egyik
jelenlévő
azt áltitja, hogy olya i érzése volt,, mintha valami kis
hüllő volna a kezén. Tehát alig van kétségbe m az
irápt, hogy a médiumból a materiatizáció első stádiumaiban kiáradó s a levitáit asztal alatt kitapintott apyag lényegileg egy és ugyanaz. Az az anyag,
melyet dr. Schrenck-Notzing
médiuma kitermelt, néha
megállapithatólag
szájából áradt ki s világosan látható volt, mig elleniben az asztal alatti ejéle anyag
láthatatldi.1 Ebből következik, hogy — ha lényegileg
ugyanarról az anyagról van szó — ennek az anyagnak
a fejlődés jóval alacsonyabb fokán kell lennie, mint
amannak, mely a materializációknál használatos. Az
asztal alatti szubstancia mozdulatlannak látszott s valóban, amint kezemet ide-oda mozgattam benne, az asztal hamarosan leesett, ami azt bizonyítja, hogy ez az
anyag lényeges kelléke a levitációnak...«
Ugyanilyenfajta anyagot kitapintott .Crawford a Médium lábai közelében ¡is, mikor például az ülés elején
a lábai közelében kopogás hallatszott. Eredményes ülé1
Időközben sikerült Crawfordnak — mint szerzővel levélben közölte,
ezen anyagnak (teleplazma) a médium testéből való kilépését számos esetben
lefényképeznie. Ezeknek az érdekes vizsgálatoknak, melyek szerző tapasztalatait
megerősítik, a nyilvánosságra hozatala küszöbön áll.

sen Crawford sohasem ¡tartotta kezét azon a helyen,
ahonnan az anyag jkiáradt, mert hamarosan rájött,
hogy ebben az esetben a kopogás hosszú időre |megszünt s csak hagy nehézség árán következett be «ujbóL
Kísérletezésének kezdetén tájékozatlansága miatt nem
egyszer megszakította ennek az anyagnak az áramát,
aminek elkerülhetetlen következménye az lett, hogy a
jelenségek egyidőre abbanmaradtak,
Ä dolog nyitja abban van, hogy a médium közelében, testéhez egészen közel a kopogó-jelenségek alatt
tényleg ugyanaz az anyag van jelen, mely a [lebegő
asztal lapja alatt van, továbbá abban, hogy ez áz
anyag a médium testétől elfelé vezető irányban, kifelé
mozog, amit könnyen meg lehet állapítani, ha az ember odatartja a kezét: ilyenkor számos finom részecske
áramlását érzi.
Az asztal levitációja alatt Crawford sohasem törte
át kezével a (médiumtól az asztalhoz húzódó erővonalat ; de .áttörte a kapcsolókészülékkél s ennek eredménye ismeretes. Ugy látszik, hogy az erővonal eredőpontja az alsó testben van. Hozzá kell tennünk, hogy
az operátorok az erővonalba való benyulás miatt nehezteltek, aminek heves kopogással adtak kifejezést.
Ha tehát levitációt kívánunk, ezt a vitális folyamatot
ruem szabad megszakítanunk.
A levitációt létrehozó tartónak vagy nyúlványnak
lényeges elemét teszik jazok a hideg, ragadós anyagú
részecskék, melyek a tartó végén kifelé mozognak,
de az asztallap alján nyugalomban vannak. Ugyanez
a fajta anyag szükséges a kopogó vesszők képződéséhez
is; ez is ugyanazon ia módon mozog: kifelé.
Mi történik a levitációnál? Ugy látszik, hogy a
valóságos levitáció előkészítő folyamata egy laza szalagnak a médiumtól ¡az asztalig (vagy, ha vaz asztal
alatt mérleg vajn, ¡a médiumtól a mérlegig) való lefektetésében áll. Tegyük fel, hogy ez a szalag .ugyanolyan anyagnak néhány finom rostjából áll, mint amilyen szerves anyag a dr. Schrenck-Notzingtól meg-

figyelt médium szájából előtört, mely azonban finomabb és láthatatlan. Dr. Schrenck-Notzing
pebizoj
nyitotta, hogy médiumának rostos anyaga képes összegongyölödni,
féregszerüen
meggörbülni, mozogni és
tudatos mozgásokat
végrehajtani, mintha eleven és
Öntudatos volna.
A projiciált fonalak valószínűleg ilyenfajta
mozgások révén jutnak \ef a médiám testéből az [asztallap
alsó felületéig s igy megalapozzák a levitáció mehanizmusát; ezután a levitáció haladéktalanul
bekövetkezik. Mi történik abban a félpercnyi időközben, mely
az előkészületek befejezését követi? Ä levitádéhoz szükséges energia működésbe jön s egyenletesen nő, mig
csak az asztalemelkedés meg nem történik; még1 pedig
az erőgyarapodás 5—6 másodpercenként nagyobbodik.
Ugy látszik, hogy ¡az elsődleges fonalak, vagy fonálnyalábok, miután a kellő helyzetbe jutottak, tengelyük
irányában erőt fejtenek ¡ki, mely megmerevíti őket s
a nyalábot szilárd vesszővé változtatja.
Más megfigyelések is azt mutatják, hogy a levitáló
tartó nagyon finom (valószínűleg szerves) rost-szerkezet, melyet a vezetéken átömlő erő szilárddá s merevvé tesz. Ez valószínűbb, mint valami sugárrendszer
vagy más ilyesmi. Ez a szerkezet tehát képes (tekintélyes nagyságú taszító- és húzóerőket átvinni.
Továbbá: a tartónak felfelé való irányváltoztatása
(mikor oszlopformán az ;asztal alatt felfelé nyúlik)
egy, talán hálóalaku, közvetítő fizikai szerkezetet tételez fel, melyet ¡nyomás alatt álló közök (töltenek ki
és merevítenek meg.
,
.;
Az a tény, hogy a levitációs erő működése ¡pillanatától fogva lassan s egyenletesen növekszik és hogy
nem rögtön hat, megengedi talán azt a következtetést,
hogy a szerkezet hosszában kifejtett erő, bármilyen
természetű is, a megmerevedés funkcióját végzi.
A vessző-projekció
alapgondolata, Mr. Crawford
szerint röviden a ¡következő:
Az alakítandó tag lényegileg nagyon finom, a

médium testéből kinyomott rostok nyalábja, melyek
áttetszők s ezért láthatatlanok, szorosan össze vannak
kötve egymással, egymást érintik, egymással összefüggésben vannak. Ezek ia¡ fonalak, — melyeket dr..
Schrenck-Notzing materializációs kísérletein ilyenekül
figyelt meg — képesek mozogni s egybeolvadni (lehetséges, hogy a médium idegrendszerével közvetlen
összefüggésben vannak). Lassan-lassan az asztal alatti
térbe vetítődnek és szabad végüket az asztallap alsó
felére tapasztják. Ennek piegtörténte után e fonalak
tengelyének hosszában egy erő hat, lassan-lassan és
egységesen, azzal az eredménnyel, hogy a fonalrendszer (talán kábelnek lehetne nevezni) lassanként megmerevedik és szilárd tartóvá változik, mely, a médiumtól odavetitve, képes az asztalt felemelni.
Hogy a médium először egy előkészítő, rostszerü
szerkezetet bocsát ki magából, mely később megmerevedik, az kiderül Ja következő kísérletből: Midőn eltávolítottuk azt a [két lécet, melyek a két .asztalvég
alatt a lábakat nagyobb szilárdság okáért összekötötték,
ugy látszott, hogy az operátoroknak egy ideig nehézségekbe ütközött az asztalt épp oly könnyen és teljesen felemelniök, mint azelőtt. Ugy tünt, mintha uj
berendezést kellett volna lalkotniok. Crawford azt hiszi,
hogy a tartó kialakításához az ideiglenes szerkezet
ezeken a léceken nyugodott, vagyis, hogy azok a jéceket használták fel, mint aféle kedvező pontot, melyből
a szerkezetet felállíthassák. Azonban kevéssel utóbb
a levitáció épp oly könnyen s erőteljesen ment végbe,
mint annakelőtte. Kétségtelen, hogy az operátorok uj
berendezkedést készítettek.
Most felmerül a kérdés: Milyenfajta erő az, mely
a fonalak vagy rostok tengelyének hosszában működik.
Vájjon valami titokzatos, előttünk teljesen ismeretlen erő-e ez, melyről a leghalványabb fogalmunk
sincs, vagy olyan erő, melynek törvényeit ismerjük?
»Az egyetlen felelet, melyet adhatok, mondja Craw-

ford, a következő: nem tudom. Esetleg az is kiderülhet róla, hogy valami nagyon egyszerű dolog.«
A következő tudósítás beszámol 'egg ihletve líátó nő
tapasztalatáról: Az asztal alatt, közvetlenül a lap alsó
felületén valami lefelé húzódó, (fehéres,gőz- és: füstszerü
szubstanciát látott. Mikor az ¡asztal levitációban volt,
ugy tünt, hogy a szubstancia megsűrűsödik, azaz fehérebb lett. Midőn valamelyik résztvevő az asztalnál
ült, a ¡nő észrevette, hogy ia szubstancia egészen fehér
és sürü lett, majdnem egészen ¡az asztal leesésének
pillanatáig. A sürü fehér szubstancia .változásaiból,
valamint a felhasznált erő nagyságához való viszonyából már akkor tudta, hogy mozgásnak kell bekövetkeznie, mielőtt még ez a mozgás valóban megkezdődött volna. Közölte továbbá, hogy; ez; a fehér szubstancia
csak az asztallap; alatt látszik1 'és nem ér a földig. Látott
ezenfelül egy nagy szalagot, mely a médium baloldalából forgásszerü mozgással indult ki <s látta, hogy
ez összefügg az asztal alatti szubstanciával.
Valamennyi résztvevőből indult ki zsinórszerü, egészen vékony szalag és |ez is összefüggött az asztal alatti
masszával. Ezen zsinórok egyike sem érintette sem a
médiumnak hozzájuk képest nagyon széles szalagját,
sem a padlót. Az ihletve látó nő ezenfelül közölte,
hogy különböző formákat és kezeket vett észre, melyek
a pszihikai anyaggal foglalatoskodtak: »ezt azonban
— mondja Crawford — figyelmen kivül hagyhatjuk
s megelégedhetünk az előbb mondottakkal«. Különös
ajz! a tény, hogy (az ihletve látó nő leírásai a kisérletekből vont következtetéseimmel feltűnően megegyeznek.
Az ő közlése: szerint a lebegő asztal alatt a padlón
vágyj a padló közelében nem volt semmi ebből a fehér
anyagból. A kísérletek megmutatták, hogy ott csakugyan nincs semmi pszihikai nyomás, valamint, hogy
még a padlótól 7'5 cm. magasságban sincs; megmutatták továbbá, hogy a pszihikai reakció a mérlegcsésze magasságával lassan-lassan nő.
Azt mondja továbbá: a szubstanciának különböző
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sűrűségi fokai lehetővé tették számára, hogy hozzávetőlegesen megbecsülje a pszihikai erő nagyságát. Mér
pedig egészen bizonyos, hogy a levitációnál az asztal
alatti nyomás lassan működik és csak 5—6 másodperc
múlva éri el maximumát; ez adott neki módot arra,
hogy a levitációt bejelentse, mielőtt még megkezdődött
volna.
Harmadszor: a médiumból nagy tömeg fehér szubstanciát látott kiáradni, viszont a résztvevők mindegyikéből csak egy-egy vékony szalagot. Nos, a ki-'
sérletek bebizonyították, hogy ha íaz asztal lebeg, a
reakciónak mintegy 97o/0-a a médiumra esik, mig a
többi résztvevők mindegyikére csak egy kicsiny —
igaz, hogy észrevehető — maradék.
Az ihletve látó nő azt állítja, hogy a fehér szubstanciát a médium baloldalából játja kiáradni. Tény
az, hogy a médium, fejlődése folyamán, néha fájdalmat
érzett baloldalában; ezt teljes joggal tulajdonithatjuk
annak a ¡nagy anyagtömegnek, mely onnan kifejlődött.
Ha az ihletve látó nő csakugyan az anyagot látta,
akkor hihető, hogy a tőle megfigyelt különböző sűrűségi fokok valóban az anyag sűrűségében beállott változások, vagyis: hogy a felhasználandó erő nagysága
egyenesen arányos a médiumból ;vett anyag sűrűségével.
Eszerint arra a következtetésre
jutunk, hogy a
pszihikai erö nagysága egyenesen arányos a médium
s az asztal közötti erővonalban lévő anyag sűrűségével.
A levitáló tartó merevsége tehát valószínűleg többékevésbé arányos annak az anyagnak a sűrűségével,
mely a médiumból kiinduló fonalakba vagy rostokba
be van ágyazva.
A médium sohasem érez testén mehanikai nyomást. Hogyan lehetséges az, hogy egy 60—90 cm1,
hosszú, merev szerkezet, mely á médium testéből indul ki, a végén 13'6—18 kilogrammot elbir, anélkül,
hogy. ,a médium a megterhelést érezné?

A folyamat talán a következőképen magyarázható:
A tartó szerkezete valamely ismeretlen szubstanciából
áll; nevezzük ezt X-anyagnak. Ez az X-anyag közvetlenül önmagán át tud erőket átvinni, de nem tudja ezeket
az erőket az előttünk ismeretes anyagra átszármaztatni. Hogy ezt megtehesse, előbb más formájú anyaggá
kell átváltoznia, melyet talán nevezzünk Y-anyagnak. (Ez a valóságban ugyanaz az anyag, mely materializációs üléseken szemmelláthatóvá lesz, más szavakkal: Y-anyag az, amit a kutatók materializált néven ismernek.)
Van tehát egy X-anyagunk, mely csak Y-anyaggá
változhatik (mint ahogy a viz csak jéggé változhatik)
és az egyikből a jnásikba erőket lehet átvinni.
Az Y-anyag képes az ülési szobában lévő tárgyakra hatni.
Egy vesszős-szerkezet nyers vázlata tehát a körvetkező:
a) A szabad vég, ímely feltevésünk szerint az asztalt megfogja: Y-anyag.
b) A szerkezet szubstanciája: X-anyag. A szerkezet, amint a médium szervezetébe belép, teljesen
X-aniyagból van.
c) A médium testében a szerkezetet alkotó Xanyag ismét Y-anyaggá változik vissza.
Már most a meha\nikai működés igy megy végbe:
Az Y-anyag a pszihikai [tartó szabad végén megfogja
az asztallap alsó felületének fáját s felemeli.
Az
asztal súlya erre az Y-anyagra, erről pedig a szerkezet
testének X-anyagára háramlik át. A mehanikai erő az
X-anyagon végig átvezetődik a médium testébe. Azon
a helyen, ahol a képződmény a médium testébe belép,
semmi erő nem vitetik át a szervezetre, mert ezen a
különleges helyen X-anyag van s közönséges sejtszövetszubstancia és mert az előbbiről az utóbbira közvetlenül nem lehet erőt átvinni.
Az Y-anyag eloszlik a ¡test különböző belső részei-

ben, melyek végül is közvetve az asztal súlyát felemelik.
Éppen ez az oka annak, hogy ha az ember kézzel
vagy fadarabbal átvágja a pszihikai szerkezetet, nem
érzi kézzelfoghatónak. A szerkezet-szubstanciának Xanyaga közvetlenül nem gyakorolhat nyomást a kézre
vagy a fára. Először át kell változnia származékává:
Y-anyaggá.
Ez a rövid vázlat talán fogalmat ad az olvasónak
azokról a problémákról, melyek elénk merednek, ha
a telekinetikus jelenségekkel foglalkozunk. Hogy vájjon az X-anyag csak átmenetileg létező anyag-e, vájjon négydimenziós felület-e, vagy valami olyan anyag,
melyet majd csak a jövőben fogunk megismerni, mindezt a szerző itt pem akarja kutatás tárgyává tenni.
Az operátorok kijelentik, hogy a médium valamiképen védve van azon ¡mehanikai erők ellen, melyeknek
— ugy látszik' — ki van téve. De azt, hogy ez miképen
történik, nem tudják nekünk megmagyarázni.
Bár közvetlen bizonyiték nincs rá, mégis ugy látszik, hogy a médium á jelenségek folyamán kevésbé
érzékeny a /tapintó érzékére ható benyomásokkal szemben, mint normális esetben. Nincs ugyan sohasem tula jdonképeni transzban, de a legújabb megfigyelések
alapján kétségbe kell vonnunk azt is, hogy egészen
nprmális öntudat-állapotban volna. Különösen az ülés
kezdetén kellemetlen rá nézve, ha megszólitják.
Az a misztikus erő, mely a levitációnál működik,
bizonyosan nem elektromosság. Az az ut és mód, ahogyan kisül, túlságosan lassú. Továbbá nincsenek olyanféle megfigyelések, melyek elektromosságra mutatnának. Ellenben ugy látszik, hogy itt az energia olyan
formájával van dolgunk, mely az anyagnak nagyon
kis részecskéihez van kötve ; ezek a részecskék valószínűleg az asztal fáján vagy fájában vannak felhalmozva s
a bennük rejlő energiát használják az operátorok. Lehetséges, hogy ezek a részecskék összefüggnek a médium idegrendszerével.

A szerkezet felépítése — ugy látszik — a médium
lábainak alsó részéből indul 'ki. Ezek az energia-részecskék a kezeken keresztül visszatérhetnek. Lehet, hogy
a lábakban és lábszárakban valamiféle pozitív, a karokban és kezekben pedig valamiféle negativ nyomás
van jelen, ugy, hogy a részecskékben bizonyos tendencia nyilvánul meg: karján'és kezein keresztül visszafolyni a médium testébe, ha valami vezető anyag támogatja őket. Hogy az elektromosság köréből vett
analógiával éljünk: magasabb a feszültség a bokák,
mint a kezek közelében.
A telekinézis fizikai jelenségei alatt két lényeges
folyamat pereg le:
1. A vessző-, kar- vagy szerkezet-projekciók csak
ideiglenes képződmények. Az ülés végén visszatérnek
a médium testébe, melyből jöttek, vagy pontosabban:
aszerint jönnek elő a médium testéből, amint az ülésen szükség van rájuk. Valószínűleg egészben vagy
részben olyan anyagból vannak összetéve, mely a médium testéből származik. Ennek az anyagnak a súlya
végső esetben 18—24'5 kg. is lehet. Az ülés végén
a képződmény s vele minden anyag visszatér a médium testébe. Ezért csak időleges az eféle anyagnak
a léte s ezért nem vészit a médium súlyából semmit
az ülés végén.
;
2. A második: bizonygsfajta energia kitermelése,
mely arra használtatik fel, hogy a képződményeket
feladatukra, például az asztal levitációjára stb., alkalmasakká tegye.
Ugy látszik: ez az ¡energia ugyancsak szubstanciához van kötve, de nem ahhoz a különleges anyaghoz,
mely a szerkezet felépítéséhez használtatik; mert ez
az energiával egybekötött anyag állandó veszteséget
jelent. Minőségileg is alsóbbrendű, mint a szerkezet
anyaga. Crawfordnak, hosszú tapasztalatai után, oka
van azt hinni, hogy a fizikai médium olyan személy,
akinek szervezete lehetővé teszi, hogy ideiglenesen bizonyos mennyiségű szerkezet-anyagot bocsásson ki ma?

gából és hogy a jó résztvevő az a személy, aki bizonyos mennyiségű energia-anyagot képes rendelkezésre
bocsátani.
Más szavakkal: a médium funkciója abban áll,
hogy anyagot kölcsönözzön testéből ;, a körbenülők
funkciója: pszihikai energiát szállítani. Az olvasó eként
megérti annak szükségességét, hogy minél több személy legyen a körben, hogy ebből a pszihikai energiából elegendő mennyiség álljon rendelkezésre.
Ezek szerint olyan jelenségeknél, mikor az asztal
a médium kezének érintésére 'leesik, valószínűleg a
fent, 2. alatt emiitett folyamatokkal van dolgunk'. Valószínűleg energia-anyag nyomult a fába, ugy, hogy rendelkezésükre áll az operátoroknak. Ezt a körbenülők
szállították, de valamiképen összeköttetésben van a médium szervezetével.
Ez az, amit a spiritiszták könnyedén magnetizmas\tiak. neveznek s ugy látszik, hogy ez az erő különösen
kedveli a fából készült tárgyakat; azaz: fán nem hajlamos a szétterjedésre s ¿ezért, ha a médium fadarabbal érinti az asztalt, ezzel nem befolyásolja a levitádét.
Crawford ezután utal még a résztvevők ülés utáni
suly veszteségeinek összeállítására s uj táblázatot csatol
hozzá.
Összehasonlitáskép Crawford megmérte három kártyázó barátját, még pedig játék előtt és után. A legcsekélyebb különbség sem mutatkozott!
Egy villanófény-fotografián, melyet Crawford az
ülések folyamán a médiumról készített, gyenge nyomai
bukkantak fel ennek a 'sötét szubstanciának, mely minden ujjából kiáradt, miközben kezei térdein nyugodtak. Ugy látszik, ezek a nyomok ujjainak prolongációi,
melyek lefelé haladnak, öléből bokái felé.
Ismeretes az is, hogy az ülés elején mintha valami
különleges fajta gázszerü szubstancia áradna ki ujjai
hegyéből; ennek a kiáradását egészen világosan meg

lehet érezni. Ezen folyamat ialatt az ujjak rendszerint
egészen hidegekké válnak.
Túlságosan gyakori ülések károsan hatnak némely
személyek egészségére; mert — ¡ugy látszik — ezek
vitális vagy ideg-energiát veszítenek s ez a veszteség
csak jó darab idő múlva egyenlítődik ki újból.
Mindent összevéve: alig lehet kétség az iránt, hogy
a felemelkedett asztalban vagy asztalon nagy mennyiségű pszihikai energia halmozódik fel s hogy ez az
energia olyan anyag részecskéivel van összekötve, melynek tendenciája: visszatérni a 'médium testébe. Enélkül az energia nélkül jelenségek nem lehetségesek.

A FIZIKAI M É D I U M I Z M U S
MEGÍTÉLÉSÉHEZ

A fizikai médiumság összes jelenségei érzékeinkkel észrevehető jelenségekben, cselekvésekben és képződményekben állnak, melyek vitális energiáknak az
emberi szervezet határain túlra való emanációja vagy
projekciója révén keletkeznek. Mai tudásunkkal biopszihikai erőknek ez az exteriorizációja vagy transzformációja megmagyarázhatatlan és érthetetlen.
Morselli, Ochorowicz és Crawford azt az álláspontot képviselik, hogy a médiumnak a jelenlévők testének érintése (lánc-alkotás) révén megvan az a képessége, hogy minden résztvevő energiájának egy részét elveszi s magához vonzza, ugy, hogy kollektiv
fizio-pszihikus alkotásokról is lehetne beszélni.
Crawford megállapításaiban a mérlegen ülő médium súlygyarapodása — mikor pz asztal érintés nél-

kiil teljesen felemelkedett a (levegőbe — 97'3 o/o, vagyis
3o/o-kai kisebb az asztal súlyánál; ez az a különbség,
melyet ő a résztvevőkre hárit.
Másfelől azonban a mutató több esetben az asztal súlyánál nagyobb gyarapodást jelzett, 1 (egyszer
101-et, másszor 106ot.
Ä francia vizsgálóbizottság, mely a mérlegkisérletet már 10 évvel Crawford előtt végrehajtotta Eusapia Paladinóval, 3 kilogrammos súlytöbbletet, vagyis
egészben 10 kilogrammot állapított meg, holott az asztal csak 7 kg. sulyu volt s ezt az ,eleven erőnek a
mérlegre gyakorolt hatásából magyarázta. Nos, igaz:
Eusapia a jelenségek alatt különös motorikus nyugtalanságot s egyidejű izomtevékenységet mutatott, viszont Goligher kisasszony, Crawford médiuma, nyilvánvalóan nyugodtabban viselkedett, ámbár nála is ki
van mutatva az izomrendszer intenzivebb fiziológiai
tevékenykedése. Mindenesetre a Crawford-féle számimitás mellett nem marad 'már szám az eleven erő részére; a mérleg csekély ingadozásai ilyen kísérleteknél elkerülhetetlenek.
A Crawford-féle kísérletnek (1. fent 137 és 144 s k.
lk.) szerzőtől 1920 április 1-én foganatosított kontrolja
majdnem minden eredményében az asztal súlyánál nagyobb növekedését mutatta a (mérlegen lévő súlynak
(és pedig egészen 4 kilogrammig). Mindazonáltal valahányszor az asztalnak érintés nélküli elevációjánál a
médium nyugodtan viselkedett a mérlegen/a kilengések
csak jelentéktelenül haladták tul az asztal súlyát; az
utolsó kísérletben meg éppen majdnem pontosan megfelelt a mérlegen lévő suly gyarapodása az asztal súlyának. A többi jelenlévőknek mindebben semmi részük sem volt, ugy, hogy a párizsi bizottság felfogásával egyezően a súlytöbbletet az eleven erőre vezethetjük vissza.
,
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Az angol kutató azonban, mihelyt egyik résztvevőt ültette a mérlegre, a médiumot pedig a körbe,
0'056 kilogrammos csekély súlygyarapodást kapott s

azt állítja, hogy ebben az esetben a mutató a lebegő
asztal ingadozásaival egyidejűleg mozgott és pedig
több esetben egymásután. Ha ez az eredmény különösnek tűnik is, az elért suly különbség — ha tekintetbe
vesszük a lehetséges hibaforrásokat — túlságosan csekély ahhoz, hogy messzemenő következtetéseket vonjunk belőle. Az ülés után Crawfordtól hét résztvevő
számbavételével kiszámított 531 grammos összsúly veszteséget sem lehet minden további nélkül a médium
javára történt energia-elvonás gyanánt értékelnünk, mert
itt nincs tekintetbe véve, a szervezet természetes funkciói
(bőrtevékenység, respiráció stb.) révén bekövetkezett
fiziológiai veszteség, mely pedig bizonyos körülmények
közt, nevezetesen hőségben (nyári este), erősen megfeszített pszihikai részvétel esetén stb. jelentékeny lehet. Ennek a fontos kérdésnek eldöntéséhez szükséges
volna minden résztvevőnél üléselőtt és után anyagcserevizsgálatokat végezni.
Állításainak támogatására Crawford egy ihletve
látó nő nyilatkozataira hivatkozik, aki azt állítja, hogy
az egyes résztvevők összekötő erővonalait — .sematikusan elképzelt zsinórok és szalagok alakjában — észlelte! Ezeket a -— $alán gondolatolvasás utján létrejött
— víziókat nem lehet bizonyítékul értékesíteni.
Morselli az Eusapia Paladinóval együtt az üléseken
résztvett személyek izomerejének ülés előtti és utáni
különbségét dinamometrikailag megvizsgálta s megállapította, hogy az ülésen jelenlévők az ülés végén átlag
valamennyien veszítettek izomerejükből. így például egy
ülés után, melyen 10 személy vett részt, átlag 105 kg.
nyomási különbség mutatkozott, egy résztvevő kivételével, aki meggyőződéses spiritiszta létére, erőben mégis
gyarapodott. Szerző Eusapia Paladinóval végzett vizsgálataiban ugyancsak alkalmazta ezt az eljárást' s megállapitotta, hogy az ülés utánra számos személy izomereje meggyarapodott, továbbá, hogy nem lehet ellenőrizni annak a módját, hogy miként hat a nyomás
a dinamométerre. Egyes személyek a nyomást csak

lanyhán gyakorolják, mások teljes erejükből nyomnak.
Az önkényes tényezők kikapcsolásának lehetetlensége
útjában áll a megbizható és exakt megállapításnak.
Ezenfelül minden esetben ismernünk kellene a természetes kimerülés hatását, mielőtt számbavennők azt a
még mindig fennálló lehetőséget, hogy a körben résztvevők vitális energiát adnak át a médiumnak.
Mint a tapasztalat mutatja¡, a résztvevőkből s különösen a ikisérletvezetőkből kiinduló intenciók s képzeteik
irányai alkalmasak arra, hogy szuggesztív módon hassanak a médiymra s teljesitményeinek minémüségére,
bár némely médiumoknál, például Eusapia Paladinónál,
bizonyos monoideizmus tapasztalható, mely teljesítményeit rögzíti és rendszerbe szorítja, azaz a gyakorlat
révén, egyoldalú, monoton módon ¡a jelenségek bizonyos csoportjaira korlátozza. A z a szubliminális szféra,
melyből egy ismeretlen, automatikusan tevékenykedő
dinamizmus segítségével a jelenségek létrejönnek, a
kísérleti személynek éber öntudata s akarata révén
— mint Morselli találóan ¡megjegyzi — ösztönzéseket
kap. így a médium percepciói és képzetei állandóan
közreműködnek teljesitményeinek létrejöttében.
Az
egész mentalitástól, az egyéni temperamentumtól, a jellemtől, a ¡disszociativ hajlamtól s talán ismeretlen testi
diszpozícióktól is függ az, hogy egy médium pusztán
intellektuális vagy fizikai módon müködik-e.
Az egyes kísérleti személyek műveltségi foka és
intelligenciája határozza meg onirikus (álom-állapofbeli) teljesítményeiket és teremtményeiket. Eusapia Paladino például, mert ő a fantazmákat árnyaknak s
kísérteteknek képzeli el, ilyenek gyanánt vetiti ki s
exteriorizálja is őket. Morselli szerint egész fenomenológiája megfelel szellemi szegénységének. így a fantasztikus alkotások, a médiumi formateremtmények lineáris morfológiája s csodálatos külseje megfelel létrehozóik alakitó képességének1 s mentalitásának. Ennek
az egész, ismeretlen teremtő- s átalakitq-folyamatnak
Morselli szerint semmi köze ¡sincs okkult erők beavatko-

zásához, hanem pusztán a médium saját vitális energiájának fogyasztását s átalakítását jelenti.
Ä jelenségek spontaneitását korlátozza a médiumok egyoldalú (többnyire spiritiszta tartalmú) képzetirányzatának kényszere, a maga pszihoszenzórikus
és pszihomotorikus monoideizmusai révén. Divat, kor,
emlékképzetek, • vallásos és babonás .meggyőződések
(mint például a spiritizmus hagyományos dogmái),
nevelési hatások, a körben résztvevők szuggesztív befolyása, a kisérletvezetők előre megalkotott elméletei
s véleményei — mind messzemenő hatással
lehetnek a »médiumra s a létrehozott jelenségek minőségére.
Csak ezeknek a nagyon fontos szempontoknak figyelembevételével lesz megmagyarázható a jelenségek
változatossága a különböző médiumoknál; igy válnak
megmagyarázhatókká Eva C. 1 teleplasztikus alkotásai,
melyeket nyilván befolyásolt Mme Bisson művészi fantáziája — ő szobrász volt s több, mint egy évtizedig
együtt dolgozott a médiummal; — igy érthető a fluidikus rostok ( = merev ¡sugarak) felfedezése Ochorowicz tanár által (1. fenit1 68 s k. lk.), melyek nem egyebek, mint szuggesztió utján való ideoplasztikus realizálása annak az elméleti meggyőződésnek, melyet a kísérletvezető további hasonló megfigyelései alapján szerzett.
A kísérletek helyének áthelyezése a médium megszokott térbeli környezetéből a laboratóriumi asztalra —
amit Ochorowicz sikerrel alkalmazott és szerző ellenőrzött, — amint azt a kis tárgyak felemelésének vizsgálata
meg is követeli, mindenképen nagy előnyöket nyújt
a módszeres megfigyelésnek. A néha látható, néha láthatatlan merev, fonálalaku kéz-effloreszcenciák létrehozásával lehetővé vált egy olyan elemi kisérlet, melybe
a fizikai médiumság kísérleti vizsgálata belekapcsolódhatik, hogy onnan előrenyomuljon a telekinetikus
folyamatok biológiai problémájához.
A munkás-családból származó 16 éves Willy S.-tői
1
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létrehozott és szerzőtől lefényképezett teleplasztikus alkotások is egészen megfelelnek az ő gyermekes műveltségi fokának, aminek beszédes bizonysága az a hóemberre emlékeztető, kezdetleges arcforma y melyet létrehozott. Emlékezzünk csak arra, mikor először jelentkeztek ennél a médiumnál a zsinórok, közvetlenül egy
beszélgetés kapcsán, melyet szerző az ülés előtt az
erővonalakról folytatott (1. fent 133 1.).
Tipikus ilyenfajta esetet szolgáltat a lengyel médium: Stanislawa Tomczyk. Az illető ülés délutánján
megmutatta neki szerző Eva C.-nek Párizsból éppen
megérkezett fényképét, melyen a hajban három materializált ujj volt látható. Este az ülés alatt Stanislawa
hajában három ujj alakja jelent meg.
Crawford kísérleti vizsgálatainak gyakorlati fontosságát s elméleti jelentőségét csak akkor lehet helyesen átérteni s megítélni, ha az ember tanulmányozásuk közben állandóan gondol ¡arra, hogy itt a belfasti
egyetem fizikatanárának nézeteit olvassa, aki a Miss
Golighernél előfordult telekinetikus folyamatokat igyekszik a maga — talán kissé egyoldalú — álláspontjáról megmagyarázni. így már e rendkívül finom és
komplikált folyamatok számára a fizikából kölcsönzött
kifejezésmódja is túlságosan durván sematikusnak és
materialisztikusnak tűnik. Másrészt azonban van ennek
a beállításnak bizonyos jogosultsága, mert az emberi
szervezetben végbemenő fiziológiai folyamatok részben
szintén fizikai és kémiai természetűek. Emellett azonban nem szabad szemielől tévesztenünk, hogy itt mindig
eleven anyagról van szó, nem pedigi a fizikai laboratórium holt anyagáról és hogy ezeket a közvetlen észrevevés számára nagyrészt teljesen hozzáférhetetlen biológiai folyamatokat nem lehet elméletileg egy egyoldalú
fizikai sémába beleszorítani. Maga a fizikai módszerek alkalmazása ezekre a vizsgálatokra — egészen más
dolog s a Crawford-féle tanulmányoknak egyik különös jelessége.
Ebben az értelemben Crawford egész beállítása:

— függőleges oszlop felállítása az asztal felemelésére,
tartóradak alkalmazása, a médium láthatatlan merev
tagjának megjelölésére, a merev effloreszcenciák megjelölésére a szilárd testek tulajdonságaival biró vessző
használata, továbbá a csőszerű erővonalak, a rugós
kar, a szerkezet- és e\nergi(trszubstancia, az X és Y
anyag stb., mind a fizikai laboratórium terminológiájából van kölcsönvéve és semmiesetre sem ad teljesen
helyes képet a jelenségek jellegéről. így a kopogőhayigok magyarázatául felállított vessző-elmélet is túlságosan sematikus s (ezen ákusztikai jelenségnek talán
csak bizonyos csoportjaira nézve célszerű munka-hipotézis.
Ä kísérletezőnek fizikai elfogultsága természetesen
njem téveszthette el önkéntelen szuggesztív hatását a
médium gondolkodásmódjára s valószínűleg megtette
a magáét még a jelenségek kialakításában is. A spiritizmus láthatatlan szellemei, a médium tudatalatti erőinek dramatizált szimbolikus megszemélyesítői, Eusapia
John Kingje, Willy S., Olgája, Crawford ülésein az
operátorok szerepében lépnek elénk, sürgő-forgó, bizonyos fokig fizikailag iskolázott tehnikusok alakjában,
akik — bár láthatatlanok — gondoskodnak arról, hogy
a szalagszerü erővonalak a célnak megfelelően legyenek lefektetve (mint a telegráf-huzalok), hogy a rud
kellőkép meg legyçn támasztva, hogy a médium erőit
tul ne csigázzák. Hasznavehető mesterembereknek bizonyulnak, akik általában értenek az eféle munkákhoz,
bár az egésznek fizikai elméletébe nincs mélyebb betekintésük. Mégis képesek Crawford építőmester hibáit felfedezni s mindig készek azokat kijavítani; hibákat és hiányokat pótolnak, Crawford magyarázatát
helyesnek ismerik el s védik a médium érdekét. Ha
például az asztal nagyon nehéz lesz, mert az egyik
férfi ráült, akkor óvatosság pkáért a tartót a földre
támasztják, hogy a médiumon könnyítsenek.
A tudós szerző — mint látjuk — minden alapos
fizikai képzettsége mellett sem tudott megszabadulni

a primitiv antropomorf képzelés-módtól ; mig más kisérletvezetőknél a spiritiszta munka-hipotézis pusztán
magukra az ülésekre s a médiummal való érintkezésre
van korlátozva, addig Crawfordnál hittétellé lesz, mely
a jelenségek elméleti méltatásában befolyásolja kritikai józanságát.
Ha azonban ezt az egyoldalúságot nem vesszük
számba, Crawford vizsgálatainak pozitív eredménye
(Ochorowicz felfedezése mellett) mégis nagy haladást
jelent a fizikai médiums ág kutatásában.
Kettejüknek és szerzőnek kísérletei révén beigazolódott a telekinetikus erönyilvánulások
lényegileg mehanikai jellege. Ugyanígy kiegészítik egymást az Eusapia Paladinónál szerzett s ezt az alapelvet megerősítő
tapasztalatok a Stanislawa Tomczyknál és Miss Golighernél szerzett idevágó tapasztalatokkal.
E titokzatos folyamatoknál tehát nem az emberi
test kisugárzásaival van dolgunk;(mint Ochorowicz gyanította, nem elektromos áramokkal, nem kicsiny részecskék rezgéseivel vagy hullámaival, hanem viszonylag merev erővonalakkal, vagy fonálszerű effloreszcenciákkal, melyeknek lényege és összetétele még ismeretlen. Ezeknek az elsősorban mehanikai jelenségeknek sajátos volta igazolja fizikai módszerek alkalmazását. Az eddig elért ideiglenes eredmények még
egyelőre oly primitiv stádiumban vannak, hogy nem
dönthetjük el, hogy esetleg másodlagosan mennyiben
részesek bennük más fizikai törvények (hő, elektromosság, radiografía stb.) is.
Vitális erők projekciója vagy exteriorizációja mehanikai jelenségének rendszerint megfelel a médium
testében egy fiziológiai egyenérték. Különösen jellemző erre Miss Goligher 24'5 kilogrammos súlycsökkenése egy projiciált vesszőnek a padlóra fektetése közben.
Crawford mérlegkisérletét,
— mint emiitettem —
első izben már a francia vizsgálóbizottság alkalmazta

Eusapia Paladinónál, 1905-ben és 1906-ban, de messzevágó jelentőségét akkor még nem ismerték fel.
Angol kutatók 21/2 éven keresztül, majdnem minden ülésen, annyiszor megismételték ezt, hogy az e
réven nyert eredmény helyességében immár alig-alig
lehet kételkedni; bár igaz, hogy kívánatos volna más
kísérleti személyekkel minél előbb utánvizsgálást végezni, amilyent szerző Sch. médiummal 1920 április
1-én sikerrel végzett.
Crawford kísérleti vizsgálatainak a mérlegkisérlet
alapján bebizonyitottnak tekintendő alaptétele igy hangzik: »Testi érintés nélkül (sem a médium, sem más
jelenlévő részéről!) történő teljes
asztalemelkedéseknél
a mérlegen ülő médlumx súlya rendszerint
körülbelül
az asztal súlyával
gyarapodik.«
A levitációhoz szükséges láthatatlan s a szerencsétlen vessző névvel jelölt szerv nem egyéb, mint az
Eusapiánál, Stanislawánál s másoknál
megállapított
protoplazmaszerü
prolo\ngácló
vagy
ejjloreszcencia,
azaz: medi(Animikus tag. Itt egészülnek ki az Eusapia
Paladinón, Stanislawa Tomczykon s más médiumokon
tett megfigyelések Crawford megfigyeléseivel együtt
egységes, teljes képpé.
A vesszők vagy tartók, ezen tanítás szerint, projiciált fluidális fonalakból vannak összetéve, amilyenek a részletvizsgálat folyamán szerzőnek Stanislawa
Tomczykról készitett negativjain előtűnnek. Viszont ezek
megfelelnek az Eva C.-nél jelentkező teleplasztikus
szubstancia fonalainak, sávjainak és zsinórjainak, amire
Crawford is figyelmeztet.
Eszerint a médiumok e különböző módon létrejött organikus emanációinak egységes a biológiai alapelve. Az Eva C.rnél, Eusapia Paladinónál, Miss Golighernél, Stanislawa Tomczyknál, valamint Willy S.nél elért eredmények egyhangúan bizonyítják, hogy
ezek a fonalak, csak ggy, mint a teleplasztikus szubstancia, önmaguktól tudnak mozogni. Bizonyos, hogy
ezek efemér, hirtelen felbukkanó; s gyorsan eltűnő kép-

ződmények, melyeknek tökéletesebb kiképzése a fantazmáknak s ideoplasztikus szobormüveknek jelenségéhez
vezet. Ä médiumos erő, mely őket létrehozza, gyorsan
kimerül, de automatikusan impulziven hat, rend és
rendszer nélkül (kivéve a médium s a kísérletező képzeteitől megszabott rendet) és semmi felhasználható
effektust nem mutat, legalább mai tapasztalataink még
nem igazolnak ilyesmit (Morselli). Ezek a látszólag
autonóm projekciók azonban — még ott is, ahol az
összefüggést nem lehet kimutatni, (ahol látszólag a médiumtól különváltan működnek — ;a kísérleti személy
szervezetétől, mint ;anyaszervezetüktől függenek,/sőt köldökzsinórszerüleg össze vannak velejkötve, azután pedig
szabályszerűen ez nyeli őket megint magába.
A merevség és a relatív ellenállóképessé g — már
akár maguk a fluidális fonalak, akár a taggá kifejlődött
effloreszcenciák hordozzák — a különböző médiumokon
végzett vizsgálatokban egyformán megállapítást nyert.
Már kis tárgyaknak ujjközelitéssel való továbbtolását,
vagy levitációjukat, vagy az Alruz-készülék mér legirúdjának lenyomását vagy a mérlegserpenyőre fölülről gyakorolt távnyomást sem lehetne egyáltalán elképzelni a fonalaknak szilárd, 'drótszerü megmerevedése
nélkül.
Ä megmerevedésnek ugyanez a folyamata ismétlődik azokban az orrmányszerü képződményekben, melyek Miss Goligherből indulnak ki s képesek a nehéz
sulyokkal megterhelt asztalt felemelni. Kicsinyben és
nagyban a történésnek ugyanaz az egyformasága pereg ilt le.
Ä szubstancia színének a sűrűség növekedésétől
való függősége (megfehéredése),
fényérzékenysége,
szemcsés, organikus alaptermészete, a vessző vagy a
medianimikus tag végszervének bőrszerü kiképződése
(papilláris
von¡alak lenyomata
masztixban
¡és
gittben), hajlandóság a biológiai formákba való átmenetre, kezdve a durva, elrajzolt, lapos, árnyék- és
lárvaszerű körvonalaktól egészen a teljesen materiali-
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FEJEK A MATERIALIZÁCIÓ
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zált, tapintható S: végül látható tagokig (materializált részképződmények ) — az animisztikus fenomenológiának mindezek a részletei s fejlődési tendenciái,
egy vagy más módon, többé-kevésbé világosan, de kivétel nélkül ismétlődnek valamennyi fizikai médiumnál.
A telekinetikus célokat szolgáló telenergetikus átalakulásoknál, valamint az ideoplasztikus jelenségeknél általában a távolságnak a hatás céljából történő
bizonyos törvényszerű korlátozását tapasztaljuk; itt tehát érvényesül a legkisebb erőmennyisóg pszihofiziológiai elve.
Bizonyos távolságon tul a médium testétől (rendszerint 2 hí., ritkán több) megszűnik a működés lehetősége; továbbá kezeknek vagy más szervféle projekcióknak térbeli képzése ott fordul elő, ahol a médium
szellemében kialakulnak s ahol az illető cselekvés megköveteli őket (Morselli). Bizonyos feladatok elvégzéséhez — például mozgó állványon lévő elektromos
kapcsológombra való nyomáshoz, a íkéziharmonikán való
játszáshoz — dinajrniko-bilaterálisan kiképzett, tehát
legalább is villaalaku vessző- vagy prolongációvégekre, vagy pedig több tagra van szükség, egyrészt,
hogy a tárgyat szilárd nyugalmi állapotban tartsák
(erre szükséges az egyik rész), másrészt pedig, hogy
a tulajdonképeni hatást előidézzék. Hogy a médium az
animisztikus prolongációkkal érzékeli az anyag fizikai
tulajdonságát, azt, Morsellivel egyetértésben, már fentebb kiemeltem.
A telekinetikus folyamatok s a teleplasztikus jelenségek csak különböző fokozatai .ugyanannak az animisztikus folyamatnak 1 s végső soron a médium tudatalatti szférájában lefolyó pszihikai folyamatoktól függnek. Az úgynevezett okkult szellemek, melyek az üléseken életjelt adnak1 magukról s materializálódnak, nem
árulnak el magasabb szellemi képességeket, mint aminők a médium s a résztvevők képességei; ezek személyesített álomtipusok, melyek megfelelnek a médium s a körben lévők emléktöredékeinek, hitirányá-

nak, képzettartalmának, tehát csupián szimbolizálják azt,
a¡mi a résztvevők lelkében szunnyadoz. Nem ezekben a
személyesített, testenkivüli lényekben van az ilyen kísérleti személyek pszihodinamikus fenomenológiájának
titka, hanem inkább a médiumi organizmus biopszihikai
erőinek ma még ismeretlen átalakulásiában.

FÜGGELÉK

Dr. G u s t a v e G e l e y (Párizs)
b e s z á m o l ó j a E v a C.-n v é g z e t t
megfigyeléseiről
Dr. Gustave Geley, az ismert párizsi pszihológus
és orvos »Ä szupranormális fiziológiáról és az ideoplasztia jelenségeiről« tartott előadásában 1 a metapszihikai jelenségekkel, azaz ezeknek fiziológiai oldalával foglalkozik. Felfogása szerint azért nem ismerjük ezeket, mert nem ismerjük az eredeti és lényeges
természettörvényeket. Még a normális fiziológia is tele
van titkokkal. így például az egész életmehanizmus,
az úgynevezett funkciók tevékenysége —> még felderítetlen. Maga a «szervezet alkjatla. s mindaz, ami összefügg
1
Ezt az előadást 1918 január 28-án tartotta a Collège de France orvosi
nagy előadótermében a pszihológiai intézet tagjainak. Kimerítő német fordítása
megjelent a Psychische Studien 1920. évfolyamában.
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vele, születés,, növekedés, embrionális és posztembrionális fejlődés, a személyiség megmaradása az élet folyamán,; a szerves utánpótlások (némely állatoknál még
végtagok, sőt belső szervek is regenerálódnak!) —i
mindmegannyi megoldhatatlan rejtély, ha az individualitás tudományos fogalmát elismerjük s ezeket a működési formákat nem fogjuk fel pusztán egyes elemek
s ezek funkciói összességének. Hogy miért van meg a
sejtkomplexumban —» alkotóelemei asszociációjának
ténye révén — ez az éltető s individualizáló erő, az
megfejthetetlen titok. Épp ily megmagyarázhatatlan,
hogy a korábbi fejlődési fokozatok, a metamorfózisok sorozatai, melyeken az embrionális életben átmentünk, később újra visszatérnek s végül is
kialakult formához vezetnek, tehát bizonyos végcél felé
törekszenek.
Az enemü titokzatos folyamatokhoz tartozik bizonyos rovaroknál a begubózás állapota. A báb védő
hüvelyében, mely az állatot elzárja a zavaró behatások
s a fény elől, a rovar teste dematerializálódik. Részeire bomlik, egyforma anyaggá, egységes amorf szubstanciává válik, melyben az organikus és specifikus
különbségek többé-kevésbé elmosódnak. Az izmok, a
zsigerek legnagyobb része s áz idegek az eredeti alapszubstanciára, az élet bázisára redukálódnak. Ezután
hirtelen organizálódik a szubstancia és rovására uj
materializáció megy végbe. A kialakult állat tökéletesen
más képződmény, mint a kezdetleges álca. Analóg tényeket mutat a szupranormális fiziológia a némely
kísérleti személyeknél elért teleplasztikus ' képződményekkel. Csakhogy itt a fiziológiai mehanizmus túllép a szervezet határain, elválik tőle s kivüle működik
(ektoplasztikailag). Ezen folyamat alkalmával is rekonstruálódnak az alap-szubstanciából organikus formák vagy uj képviselők. Geley a materializációkat
egész sor médiumon tanulmányozta, de előadásában
csak Eva C.-n tett megfigyeléseivel foglalkozik.
Ezek az eredmények tényleg tökéletesen kielégítő

ellenőrzési feltételek mellett keletkeztek. Nem annyira
transzcendentális jellegüknél fogva értékesek, mint inkább azon pontos utalásoknál fogva, melyeket a
materializáció genezisére s primordiális jellegére vonatkozólag merithetünk belőlük. Geley igy folytatja
fejtegetéseit :
»Eva C.-t Mme Bisson nevelte s kószitette elő
a vizsgálatra.
A Mme Bissontól és dr. v. Schrenck-Notzingtól
megjelent müvekben számos részlet található a materializáció lényegére vonatkozólag.
Mig Mme Bisson könyve lelkiismeretes adatgyűjtemény, addig dr. v. Schrenck-Notzing összefoglaló müve
módszeres és kimerítő tudományos vizsgálódás Eva
C.-n tett megfigyelései felett; ezeket a megfigyeléseket
teljes pontossággal és világossággal, sőt művészi megértéssel végezte. Tartalmaz továbbá tapasztalatokat egy
másik médiummal, kinek tehetsége egészen olyan volt,
mint Eva C.-é|.«
Dr. Geley nek megvolt az a szerencséje, hogy egy
évig, közös munkában, folytathatta ezeket a vizsgálatokat Mme Bissonnal és pedig hetenként két ülésben,
melyeket részben Mme Bissonnál, részben (három hónapon át) a saját laboratóriumában tartottak.
A kisérletvezetőn kivül több mint száz tudósnak,
főkép orvosnak, volt alkalma Eva C.-n ugyanezeket a
tényeket konstatálni és Geleynek nem kell egyebet tennie, mint a maga bizonyságát amazokéhoz csatolnia.
Végül még sikerült neki egészen uj kísérleti alanyokkal is materializációs jelenségeket előidézni, bár ezek
kezdetlegesebbek voltak, mint Eva C. materializációif.
Az itt iszóban forgó ,imatenalizációkat Geleynek módjában volt látnia s érintenie. Érzékeinek tanúságát
igazolták a regisztráló készülékek s a fotografía.
Geley a jelenséget néha keletkezésétől végéig követte, mert szemeláttára keletkezett, alakult ki és
tünt el.
»Bármily meglepőnek, különösnek, lehetetlennek is

látszik az ilyen jelenség — fejtegeti tovább Geley
— nincs többé jogom valódiságában kételkedni.«
»Mielőtt tovább mennék, meg kell állapitanom,
hogy a médium, jelenlétemben, a kísérleteknél mindig
feltétlen becsületességnek adta tanujeleit. Az az intelligens megnyugvás, mellyel minden feltételnek aláveti
magát s végigszenvedi médiumságának csakugyan kinos vizsgálatát, a tudomány azon embereinek részéről,
akik méltók erre a névre, őszinte elismerést és hálát
érdemel.«
»Évát hipnotikus állapotba juttatjuk, inig csak meg
nem feledkezik a maga normális személyiségéről; ezután
sötét fülkében leültetik. A ¡materializáció szempontjából
a fekete fülkének nincs más rendeltetése, mint, hogy
óvja az elaltatott médiumot a környezet zavaró befolyásaitól, különösen a fény behatásától. Eképen lehetségessé válik az ülési 'szobában annyi világítást
fenntartani, amennyi elég a (megjelent jelenség jó megfigyeléséhez.«
»Eva részben mindig kivül marad a fülkén: mindkét
keze a függönyön kivül van s ez a felügyelet kezeire
nagy biztonságot nyújt.«
A jelenségek különböző idő múlva következnek be,
néha nagyon hamar, néha nagyon későn, egy óra elmultával vagy még később. Mindig a médium fájdalomérzetei közben jönnek létre. A médium közben
sóhajtozik, jajgat, egészen ugy, mint egy asszony szülési fájdalmak közepette. A jajgatás abban a pillanatban éri el tetőpontját, melyben a jelenség megjelenése megkezdődik. Mihelyt a materializáció be van
fejezve, a fájdalmak csökkennek vagy meg is szűnnek.
A jelenséget igy lehet ¡összefoglalni: ,A médium
testéből kiválik egy szubstancia, exteriorizálódik s
eleinte alaktalan (amorf) vagy sokalaku (polimorf).
Ez a szubstancia különféle formákká alakul, általában
többé-ikevésbé összetett szervéket ábrázol.
Folytatólagosan szemlélhető tehát:
1. A szubstancia, mint ia materializációk alapja.

2. Ä szubstancia organizált képződményei
Megjelenését rendszerint folyékony, fehér, világító
pelyhek jelenléte jelzi, melyek'borsó — ötfrankos nagyságúak s el vannak ¡szórva imitt-amott a médium fekete ruháján, főkép baloldalán.
Ez a jelenség jó idővel, néha s/ 4 —i órával a
többi jelenség előtt, figyelmeztető jelenséget bocsát
előre (phénomène prémonitoire). Ez néha elmarad s
rflem ritkán az is előfordul, hogy semmi más jelenség
nem következik utána. A szubstancia tulaj donképen
a médium egész testéből árad, de különösen a természetes nyílásokból és végtagokból, ¡a fej tetejéből, a
mellbimbókból s az ujjak hegyéből. Leggyakrabban
lép ki — s ilyeinkor .figyelhető meg a legkényelmesebben — a szájból: ilyenkor látható, amint a szubstancia az arc belső falából, a szájpadlásból és a foghusból exteriorizálódik.
A szubstancia különböző alakban jelentkezik; néha
mint nyújtható tészta, néha mint valóságos
protoplasztikus massza; máskor, mint sok-sok vékony fonál;
majd különböző vastagságú zsinórok, keskeny és merev sugarak alakjában; néha mint széles szalag, majd
mint hártya, szövet és határozatlan, szabálytalan körvonalú vékony szövődmény. ' Legkülönösebb, mikor
olyan, mint egy kiteritett hártya, melyen rojtok és
duzzanatok vannak s' wiely egészen a hálóra emlékeztet.
Szóval ez a szubstancia lényegileg amorf vagy inkább
polimorf.
Az exteriorizált anyag mennyisége igen különböző;
néha csekély, néha tekintélyes; e két határ közt minden
fokozat lehetséges. Bizonyos esetekben egészen
betakarja a médiumot, mint egy köpeny.
Ez az anyag három különböző színben
jelentkezik: vagy fehér, vagy fekete, vagy szürke. Leggyakoribb' a fehér szin, talán mert legkönnyebben megfigyelhető. Néha mind a három szin egyidejűleg jelenik meg. A szubstancia láthatósága nagyon különböző. Lassanként több izben is erősödhetik s elmosód-

hátik. Érintése különféle benyomást vált ki: rendszerint nedves és hideg, néha ragadós és SZÍVÓS, csak
ritkán száraz és kemény. A kapott benyomás az alakjától függ. Mikor kiterjed, puhának s kissé rugalmasnak tűnik; mikor zsinórokat ¡alkot, keménynek, csomósnak és rostosnak.
Néha olyan érzést kelt, mintha pókháló súrolná
a megfigyelő kezét. Egyúttal ilyenkor a fonalai merevek és rugalmasak.
A szubstancia mozgékony. Néha lassan mozog, emelkedik, esik; mozog a médiumon; vállain, mellén, térdein, csuszó-mászó mozdulatokkal, melyek hüllőre emlékeztetnek. Máskor meg hirtelenek és gyorsak a mozdulatok. Villámgyorsan bukkan elő s tűnik el és rendkívül érzékeny; érzékenysége, egybevegyül a hiperesztétikus médium érzékenységével. Minden érintése fáj-,
dalmas hatással van a médiumra. Ha az érintés kissé
erős vagy tovább tart, akkor a médium olyan fájdalomról panaszkodik, mint amilyent valami roham
okozna az egészséges testnek.
A szubstancia fénysugarak iránt érzékeny. Erős
fény, különösen, ha hirtelen és váratlanul csap fel,
a médiumnak fájdalmas megrázkódtatást okoz. Ugyancsak a fény hatása is a lehető legváltozatosabb. Bizonyos esetekben a szubstancia a teljes napvilágot is
kibirja. A magnézium felvillanó fénye hirtelen ütésként hat a médiumra, de elviseli s mellette lehetővé
válik a pillanatfelvétel.
A szubstanciának közvetlen, ellenállhatatlan hajlama van az organizációra (szervvé alakulásra). Nem
sokáig marad/ Imeg eredeti állapotában. Gyakran előfordul, hogy az organizáció oly rohamos, hogy az
elsődleges szubstanciát nem is lehet miatta meglátni.
Máskor meg egyidejűleg lehet látni az amorf szubstanciát s néhány, teljesen a tömegébe olvadó, alakot
vagy képződményt, például egyikét hüvelykujjat, melyek a szubstancia ,rojtjai közt csüngnek. Sőt,
az
anyagba burkoltan, fejek és arcok is előtünedeznek.

Geley ezután áttér a bemutatott képződményekre.
Ezek különbözők. Néha határozatlan, nem szervszer ü képződmények, azonban 'legtöbbször
szervalakulatok, melyek összetételükben és bevégzettségükben igen eltérnek egymástól.
Haj a materializált ¡szerv teljesen készen van, akkor
tökéletesen olyan, mint az elő szerv s megvan benne
emennek minden biológiai tulajdonsága.
A szerző észlelt ujjakat, melyek — még a körmeik is — (csodálatosan voltak megmintázva; látott
tökéletes kezeket, csontokkal, csuklókkal, látott eleven koponyát, melynek csontját a sürü háj alatt maga is
megérintette; konstatált szépen formált, élő emberi arcokat.
Ezek a képződmények iszámos esetben, a jelenség
elejétől végéig, teljesen szemeláttára alakultak s fejlődtek ki. Geleynek például alkalma volt megfigyelni,
amint a szubstanciából ujjak váltak ki, melyek a médium kezének ujjait ¡összekötötték; ha Eva széttárta
kezeit,
a szubstancia kinyúlt, sürü
zsinórokat
alkotott, kiszélesedett és kirojtosodott: olyan volt, mint
valami háló. Végül a rojtok közt a képződés előrehaladott fokán lévő ujjakat, kezet, vagy teljesen kialakult
arcot látott feltűnni.
Más alkalmakkor, mikor a szubstancia a szájból
vált ki, hasonló ¡szervképződésnek volt tanuja.
íme egy példa Geley jegyzetkönyvéből:"
»Eva szájából lassanként fehér, mintegy két ujjnyi széles szubstanciazsinór ereszkedik le egészen térdéig; ez a szalag szemünk láttára a legkülönbözőbb
formákat ölti: néha .széles, ihártyásan ¡áttört, néhol
lyukas, máshol kiduzzadt szövődménnyé terjed szét,
máskor összeráncolódik, összezsugorodik, aztán megdagad és újból szétterjeszkedik. A masszából imittamott meghosszabbitások, aféle pszeudopódiák nyúlnak ki és fezek néha egy-egy másodpercre ujj-alakot
öltenek — a kezek megalapozása ez — s aztán megint
visszatérnek1 a masszába. Végül a zsinór visszahúzódik

önmagába s Eva térdein nyúlik ki; ekkor a vége
felemelkedik, eltávolodik a, médiumtól és felém jön.
Most látom, amint ez a vég duzzanattá, bimbó-alakuvá
sűrűsödik, ez pedig tökéletesen megmintázott kézzé
bontakozik ki. Megérintem ,ezt a kezet: tapintásra normális; megtapintom a csontokat, az ujjakat, melyeken ott vannak ¡a körmök. Erre a kéz visszahúzódik,
kisebbedik s a 'zsinór végén eltűnik. A zsinór fesz
még egy-két mozdulatot, összehúzódik s visszatér a
médium szájába.«
A szubstancia gyakran a médium testének felületéből válik ki, még pedig láthatatlan és érzékelhetetlen alakban — kétségtelenül a ruhaszövet lyukacsain keresztül — s a ruhán összesűrűsödik. Ezután
látni, amint a médium fekete ruháján, váll-, mellvagy térdmagasságban, fehér folt .képződik. A folt
megnagyobbodik, kiterjed s azután kéznek vagy arcnak a körvonalait vagy reliefjét ölti magára. 'Bármilyen is a képződés módja, a jelenség nem marad
mindig kapcsolatban a médiummal: a médiumtól egészen elváltán is gyakran megfigyelhető.
Ebben a Vonatkozásban tipikus a következő példa:
»A médium fejétől mintegy 75 centiméternyire, felette,
vagy jobbra tőle hirtelen megjelenik egy fej. Normális méretű, jól formált, rendes domborulatu emberi
fejről van szó. A koponyaboltozat s a homlok tökéletesen materializálva van. A homlok széles és magas,
a haj dus, rövidrenyirt, gesztenyebarna vagy fekete.
A szemöldök ive alatt elmosódnak a körvonalak: csak
a homlok1 s a koponya látható jól.
A fej egy pillanatra a függöny mögé húzódik,
aztán ugyanolyan állapotban ismét előtűnik, de a tökéletlenül materializált arc most fehér szubstancia-függönnyel van álcázva. Kinyújtom a kezemet, ujjaimmal végigsimítom a dus hajat, megérintem a koponyacsontot... a következő pillanatban minden eltűnt.«
A képződmények tehát bizonyos önállóságról adnak
bizonyságot.

A materializált szervek nincsenek életerő hiján,
hanem biológiailag elevenek. Egy jól kialakított kéz
például a normális kéz funkcionális képességeivel bir.
Geleyt nem egyszer érintette valami kéz s fogták meg
ujjak.
Évánál meglehetősen ritkák a jól kifejlett szervképződmények, melyek az elevenség teljes látszatát keltik. Igen gyakran van dolgunk tökéletlen alakulatokkal. A domborulat gyakran hiányzik, a formák laposak. Az is előfordul, hogy a képződmények részben
laposak, részben domborúak. Geley egy-két esetben
látta, amint egy kéz vagy arc laposan tünt fel és szemeláttára vette fel — részben vagy egészen — a három
dimenziót. A tökéletlen képződmény méretei néha kisebbek a természetesnél, nem egyszer valóságos miniatűrök.
»Dr. v. Schrenck-Notzing — folytatja Geley —
sztereoszkópképek s a fülkében oldalt elhelyezett fényképező készülékek segítségével megfigyelte, hogy; a materializációk visszája amorf szubstanciatömegből állt,
hogy tehát nincsenek teljesen kiképzett szervformák,
ellenben találhatók üres helyek. Módomban volt ezt a
tényt megerősíteni. A fantomszerü képződményekből
alakult szerveken elég gyakran mutatkoztak hiányok,
hibák és hézagok.«
A tökéletes és tökéletlen szervképződés közt megvan minden képzelhető átmenet és az átalakulás, mint
mondottuk, gyakran a (megfigyelők szemeláttára folyik le.
Ezen tökéletes és tökéletlen alakulatok mellett,
Geley szerint, figyelembe (kell vennünk a képződményeknek egy bizarr csoportját. Ezeknél nem annyira
szervekről, mint inkább ..utánzatokról van szó, melyek
többé-kevésbé sikerülten vagy nagyitva jelennek meg.
Ezek valóságos árnyképek. Igy megfigyelhetők: ujjak
árnyképei; ezeknek éppen (csak az általános szervalakjuk van meg, de nem melegek, nem hajlékonyak,
nincsenek izületeik; megfigyelhetők arcok árnyképei:

olyanok, mintha képek, kivágások vagy álarcok volnának; továbbá hajcsomók, melyek meghatározhatatlan formákon függenek stb.
Az árnyképek, melyeknek metapszihikai valódisága
tagadhatatlan (és ez a pont rendkívül fontos), nem
egy megfigyelőt kihoztak a sodrából s zavarba ejtettek. »Szinte azt lehetne mondani, — kiáltott fel
M. de Fontenay — hogy valami rosszindulatú lángész mulat itt a megfigyelők rovására.«
Ezek az árnyképek, Geley szerint, a valóságban
könnyen (? a szerző) megmagyarázhatók. Nézete szerint
ezek olyan erőnek az alkotásai, melynek metapszihikai
leleményessége csekély s (melynek a megvalósításhoz
még ennél is csekélyebb eszközök állnak csak rendelkezésére, de megteszi, amit tehet. Sikere azonban nincs,
mert megszokott medréből kitérített aktivitásának nincs
meg az a biztonsága, mely a fiziológiai aktusnak a
normális biológiai lendületet megadja. Egyébként, hogy
megérthessük, mi megy itt végbe, meg kell jegyeznünk,
hogy a normális fiziológia néha szintén mutat ilyen
álképződményeket. Jól sikerült szerves alakulatok, tökéletes méhmagzatok mellett vannak torzszülöttek, szörnyűségek, eltérő képződmények. E tekintetben semmi
sem különösebb, mint azok a bizarr neoplazmák, dermoidhólyagok — az (úgynevezett teratómák — melyekben hajat, fogakat, különböző szerveket, sőt többékevésbé tökéletes méhmagzatokat lehet találni. A normális fiziológiához hasonlóan az úgynevezett szupranormális fiziológiának is megvannak a maga jól sikerült produktumai és balfogásai, szörnyetegei és dermoidképződményei.
A materializált formák eltűnése legalább is oly
különös jelenség, mint megjelenésük. Eltünésük néha
egy pillanat vagy majdnem egy pillanat alatt végbemegy. Másodpercnél rövidebb idő alatt eltűnik egy
olyan képződmény, melynek jelenlétét látó- és tapintóérzékünkkel megállapítottuk.
Más esetekben az eltűnés fokozatosan megy végbe ;

megfigyelhetjük, amint visszatér az eredeti szubstancia, amint aztán a médium teste elnyeli, ugyanolyan
módozatok közt, mint ahogy kivált belőle. Végül más
esetekben az eltűnést csak lassan látjuk bekövetkezni;
nem ugy, hogy á szubstancia visszatér, hanem ugy,
hogy szenzibilis tulajdonságai haladványszerüen fogynak. A képződmény láthatósága lassan csökken, az
ektoplazma körvonalai halványulnak, elmosódnak —
s az egész eltűnik.
A létrehozott képződmény a materializáció jelenségének egész ideje alatt nyilvánvaló fiziológiai és
pszihológiai kapcsolatban van a médiummal. A fiziológiai kapcsolat néha vékony zsinór alakjában vehető
eszre, meiy a képződményt a médiummal összeköti
s összehasonlitható az embriót anyjával összekötő köldökzsinórral. A fiziológiai kapcsolat mindig szoros,
akkor is, ha a zsinór nem látható. Minden, a teleplazma révén kapott benyomás hat a médiumra s
viszont. A kialakult képződménynek legszélső érzésreflexe szorosan egybevegyül a médiuméval. Szóval
mindez azt bizony it ja, hogy »az ektoplazma maga a
részben exteriorizált médium«.
Geley itt pusztán fiziológiai álláspontról szól, —
mert a kérdésnek'.tisztán pszihológiai oldalát nem veszi
tekintetbe — és igy folytatja:
»Ä normális és szupranormális fiziológia 1 arra
törekszik, hogy az organikus szubstancia
egységének
fogalmát megállapítsa. Kísérleteinkben mindenekelőtt
megfigyeltük, hogy a médium testéből egységes, amorf
szubstancia exteriorizálódik, melyből aztán a különféle ideoplasztikus alakulatok keletkeznek. Láttuk, hogy
ez az egységes (szubstancia szemünk láttára hogyan
szerveződött s alakult át. Láttunk kezet kialakulni a
szubstancia tömegéből; egy fehér massza arccá alakult; láttuk, amint egy fejképződmény néhány pillanat
alatt kézformának adta át helyét; látás és tapintás
1
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Paris, 1919.

en

conscient

egybehangzó tanúságával érzékelhettük az amorf, nem
orgamizálódott szubstancia átmenetét szervvé alakult
képződménybe, melyben abban ;a pillanatban megvolt
az élet mindeni attributuma : tökéletes képződmény, hogy
népszerű kifejezést használjak: húsból és vérből való.
Láttuk, amint ezek az alakulatok eltűnnek, visszasülyednek az eredeti szubstanciába s aztán megfigyeltük, hogyan nyeli vissza őket egy pillanat alatt a
médium teste. Ä iszupranormális fiziológiában tehlát
a különböző szervképződmények alapjai nem különböző szubstanciák, mint például csont-, izom-, zsiger-,
idegszubstapciák, hanem egyszerűen csak egy szubstancia szerepel, az egyetlen szubstancia, a bázis, a
szerves élet alapja.
Pontosan ugyanígy van ez a normális fiziológiában is, csakhogy itt kevésbé szembetűnő. Mégis bizonyos esetekben egészen világosan kiderül. Ugyanaz a
jelenség, mely az ülések fekete fülkéjében lejátszódik, megy végbe — mint már emiitettük — a rovar
begubózásában. Szöveteinek feloszlása szerveinek1 s különböző részeinek legtöbbjét egyetlenegy
szubstanciára egyszerűsíti vissza, arra, amelynek feladata a
kialakult forma szerveit s különböző részeit materializálni. Tehát mindkét fiziológiában előttünk áll ugyanaz
a jelenség.«
Geley ezután az organikus szubstancia egységének
fogalmát fejtegeti, mely éppúgy előfordul a normális
mint a szupranormális fiziológiában. Geley szemében
ez az egység a biológiai probléma legfontosabb pontja.
A továbbiakra nézve feltételez egy szervező, központositó és igazgató dinamizmust.
Hyslop, 1 aki ugyan tudományosnak ismeri el Geley módszerét, kétségbevonja az ő, kissé önkényes beosztásának jogosságát. Egyetérthetünk vele abban, hogy
tudnivágyásunkat, magyarazatéhségünket nem lehet azzal az utalással kielégíteni, hogy ez a misztérium
1
Hyslop : Supernormal
Phisiologv
Journal of the American Soc. f . Psychical

and the Phenomenon of
Ideoplastic.
Researchs. XIII., 1919 május.

a normális fiziológia és biológia folyamataiban is előfordul, sem azzal, hogy bevezeti a »szupranormális«
elnevezést. Aligha járulhatunk hozzá Geley felfogásához, hogy nincs semmi megismerhetetlen vagy megmagyarázhatatlan. Bizonyos, hogy valamely tény hihetőségét nem szabad függővé tenni megmagyarázhatatlanságától. Viszont nem igazolható Hyslop ama véleménye, hogy az psztályozás már is bizonyos fajta magyarázatot jelent. Egyébként a materializációs jelenségeknek egyoldalú biológiai felfogása sem elegendő; mert a materializációs folyamat nem organikus
alapon fejlődő uj járulékokra és képződményekre vonatkozik, hanem textiltermékekre (szövet, fátyol), melyek a géptehnikai előállitásnak s az anorganikus anyagoknak minden külső jelét magukon viselik. Tekintetbe kell venni továbbá egészen ismeretlen fizikai törvények közreműködését; ilyeneket iszükségképen fel kell
tételeznünk például a készülékek számára tárgyaknak
és képeknek optikai felbukkanásánál és eltűnésénél,
valamint a telekinetikus jelenségek számára; tekintetbe
veendő végül az egész médiumság pszihogén jellege.
Hogy vájjon az ideoplaszti'kus hipotézis termékenynek és elégségesnek fog-e bizonyulni, azt ma még
nem lehet eldöntenünk. De valamennyi szerző, aki csak
ténylegesnek ismeri el a 'materializado jelenségeit, megegyezik abban Geley vei, hogy legelső forrásnak, melyből minden jelenség ered, a szellemet — mint Hegel
mondja: az ideát — kell tekintenünk.
Az előadásában foglalt fejtegetések megvilágitására
dr. Geley egész 'sor fényképet közöl iratában, melyeket
Eva C. materializációs jelenségeiről maga vett fel párizsi laboratóriumában 1918-ban.
Ezen érdekes bizonyítékok létrejöttében Mme Bissonon kivül részesek: M. Calmette, a párizsi kórház
főfelügyelője és Jules Courtier, a fiziológiai pszihológia tanára a Sorbonneon.
A két első kép mutatja az amorf szubstanciát,

mely Geley szemeláttára fejlődött ki. A többi kép
ugyanezen szubstanciából való arc- és fejábrázolatokat mutat ; ezeknek -keletkezését elejétől végéig, teljesen
nyitott függöny mellett pontosan megfigyelték. Ezek
részben a testből kiváló anyagnak valamely erős zsinórjából alakultak, részben valami ködszerű szubstanciából, melynek összesürüsödését meg lehetett figyelni.
A kész, materializált képződményeken az eredeti zsinórnak s az elsődleges anyagnak jelentékeny csökevényei maradtak vissza. Geley szemével, érintés utján
és sztereoszkópfelvétel révén győződött meg ezen alakulatok háromdimenziós jellegéről.
Az egyes arcfelvételek -— akár egyazon ülésből,
akár több ülésből valók — nagyság és fiziognómia
tekintetében nagy analógiákat s egyúttal nagy eltéréseket mutatnak. Tökéletességi fokuk egyenlőtlen, valószinüleg némely materializációs-fok bevógzetlensége következtében. A szubstancia-csökevények — Geley szerint — metapszihikai embriológiára utalnak, mert
ezeknek jelentőségük van a képződmények keletkezésében. Minél jobban .vannak materializálva a formák,
annál nagyobb az önállóságuk; mozognak Eva C. körül, vagy a függöny nyilása előtt mutatkoznak természetes nagyságában: csodálatos élet és nagy szépség
sugárzik róluk. A szokásos elővigyázati rendszabályokat dr. Geley laboratóriumában szigorúan alkalmazták!.
Ö maga vetkőztette le Eva C.-t, mikor beléptek az
ülési szobába, melyben a kisérletvezető s a médium
egyedül voltak. Eva ezután csuhát öltött, melyet hátul
összevarrtak; majd vagySGeley, vagy valamelyik munkatársa megvizsgálta a piédium haját és szájüregét. Eva
ezután helyet foglalt a fülkében a füzfafonatu kerti
széken. Kezei állandóan láthatók voltak, mert a függönyön kivül tartotta őket. Az ülési szobát állandóan
elegendő fény világitotta meg.
Geley ezen szavakkalízárja fejtegetéseit: »Nem mondom, hogy ezeken az üléseken nem történt csalás,
csak annyit mondok — s ezt nem győzöm ismételni,

— hogy csalásra ¿egyáltalán nem volt semmi lehetőség! A materializációk mindig szemem láttára képződtek, keletkezésüket s egész fejlődésüket a tulajdon
szemeimmel figyeltem meg.«
Szerző mellékelten nyolc felvételt közöl dr. Geley
gyűjteményéből, az ő engedélyével. Ezekből kétségtelenül kiderül, hogy la párizsi kutatónak Eva C.-vel,
más körülmények közt s talán még szigorúbb kísérleti
feltételek mellett elért eredményei tökéleteseti egyeznek azokkal, melyeket szerző a maga vizsgálatairól
irt könyvében ötiévvel előbb leszögezett.
A fényképek a kísérleti személyen megjelenő teleplazmafoszlányokat mutatnak, képszerű fejformákkal s
azok nélkül. A íteremtő alakitóösztön mindkét megfigyeléssorozatban ugyanaz maradt; megnyilvánultak
benne az Eva C.-re jellemző, fent kimerítően ismertetett sajátosságok. A negatívokon kifejezésteljes, —
ugy látszik, többnyire lapos női arcok tűnnek elő,
különböző nagyságban és helyzetben, fátyolszerü szövetekkel s lecsüngő foszlányokkal övezve. Az ügyesen
elrendezett dekorativ ornamensek ismét művészi összbenyomássá olvadnak össze, mely a szemlélő szeméhez van igazítva. Az arcformák aránytalanságai, a különös elhajlások, elrajzolások, az ügyetlen kivitel, az
ábrázolás vázlatos módja, egyszóval a művészi tehnxka pontról-pontra ugyanaz maradt, mint szerző eredményeiben. Szakadások, törések, bicsaklások — ezek
a visszataszító ábrázolásbeli hiányok, melyeket a csalás
kimutatására használtak fel — a Geley-féle képekről
sem hiányoznak s egy teleplasztikus női arc idemellékelt fényképén, különösen az alsó rész keresztvonalain épp oly világosan észrevehetők, mint fátyolszövetének papirosra emlékeztető jellege.
Mind pozitív, mind negativ vonatkozásban azonos
eredményekkel van itt dolgunk, melyek rendkívül értékes igazolását hozták rnegt a szerzőtől végzett vizsgálatok helyességének.
ifi
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