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Az antikvitásból örökölt elképzelés szerint a bensõkben mûködõ folyamatok megfelelésben vannak a Világegyetem jelenségeivel. Ezzel az elvvel
egyezésben fogalmazta meg elgondolását Harvey, aki szerint testünkben a
vér – a Kozmosz nagy körforgásainak mintájára – kering. Descartes mechanikus szemléletmódjába beleillett ez a teória, logikája azonban élesen
vetette fel a kérdést: az artériákban a szervezetbe szétpumpált vér hogyan
kerül a vénákba? Bár szemünk nem látja, kell lenniük „kicsiny átjáróknak”, hogy ezeken keresztül záruljon a vérkör. Csak negyedszázad elteltével pillantotta meg mikroszkópjában Malpighi a kapillárisokat. Az oxigén
felfedezéséig pedig még újabb negyedszázadnak kellett eltelnie, ezért ne
csodálkozzunk, hogy Descartes vérkörében a szív az „életszellemet” áramoltatja szét a szervezetben! Az elmélet nyitott kérdései a 17. század természettudományának talán leginspirálóbb kihívásai voltak.
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Két beszélgetésre oszlott a Harvey–Descartes-vérkörelmélet elemzése. Ha a szív mûködését, tüdõ szerepét is hozzávesszük – ami fõleg a jegyzetekben található –, lehetett
volna három is. Laci eredetileg egynek szánta. A riportok közben elkezdte érezni az
arányokat, és szerkesztette önmagát: kihagyott részeket, sorrendet változtatott, nem
tervezett elemeket épített be. Közben mutattam neki a magnó óráját, egyszer-kétszer
rövid idõt kért átgondolni a befejezés lehetõségeit, és rendszerint 45-50 percnél nem
vettünk fel többet. (Ebbõl lett a 30 perces adás kb. 25 perc szövegi része.)

Arisztoteliánus szellemiségû álomkép
– Félix Labisse: Az elveszett kislány (részlet),
1905 – Dr. A. Boutin Gyûjtemény, Cavalaire
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Kell lenniük „kicsiny átjáróknak”
1. BESZÉLGETÉS

megtört a jég
Vekerdi László: Sokára ébredt rá a tudománytörténet, hogy Descartes-ot fiziológusként is számon kell tartania. Az 1637-ben megjelent nagy könyve, az Értekezés a módszerrõl korábbi két munkáján alapul: az egyik, a Le Mond a Világegyetemrõl szól, a másik, a L’Homme az Emberrõl. Ezeket a munkáit azonban
nem adta ki, talán azért, mert nem tekintette õket (vagy az idõket) eléggé érettnek. Csupán posztumusz jelentek meg, akkor vették észre, hogy a Discours de la
méthode valamiképpen ezekbõl tevõdött össze.
Herczeg János: Ez a kettéosztás minden idõk gondolkodásmódjának jellemzõje és nagy kérdése. Egyfelõl létezik a Világegyetem, amelybe magunk is beletartozunk, mint annak jelentéktelen kis lényei. És vagyok Én, aki érzékszerveimen detektált ingerek feldolgozásával vesszem tudomásul a világot, és mint érzeteim összességén alapuló modellt értelmezem. Belsõ világunk és a külsõ világ
kölcsönhatásában jelentkezik mindaz, amit létezésnek tekintünk.
V: A Világ és az Ember. Ez izgatta egész életében Descartes-ot, de nem ismeretelméleti általánosságban. A módszer, amelyrõl értekezik, az értelem használata a tudományos igazság kutatásában. Ezt a kis szót, hogy tudományos igazság, általában elhagyták a filozófiatörténészek, kivéve Alexander Bernát pompás
fordítását, amelyet remek magyarázatokkal látott el.
Ha ez az értekezés egyhuzamban való elolvasásra nagyon hosszúnak tetszik, hat részre osztható: Az elsõ részben különbözõ, az egyes tudományokra vonatkozó elméleteket találhatni; a másodikban a szerzõ által
keresett módszer fõ szabályait; a harmadikban az erkölcstan néhány fõ
szabályát, amelyeket szerzõ a módszerbõl levont; a negyedikben azokat,
amelyekkel Isten s az emberi lélek létét bizonyítja, melyek az õ metafizikájának alapjait teszik; az ötödikben ama fizikai kérdések rendjét, melyeket szerzõ kutatott, különösen a szív mozgásának és más nehezebb orvostani dolgoknak magyarázatát, továbbá lelkünk és az állatok lelkének
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különbözõségét; az utolsóban pedig, hogy nézete szerint mi kívántatik
ahhoz, hogy a természet kutatásában messzibbre haladjunk, mint eddigelé jutottunk, s hogy mi bírta a szerzõt arra, hogy írjon.
A magyar professzor már az 1800-as évek végén kiemeli, hogy Descartes az Értekezés Ötödik fejezetének több mint felét a szív és a keringés elméletének szentelte. Érdekes, hogy erre nem figyeltek fel egészen a legutóbbi idõkig, amikor új
hulláma indult el a Descartes-kutatásnak, s egy 2000-ben kiadott gyûjteményes
kötetben (Descartes’ Natural Philosophy) Descartes fiziológiájáról szól az egyik
fejezet. Egy külön ezzel foglalkozó kutató, Annie Bitbol-Hespériès így ír benne:
Az 1637-ben Leidenben anonim publikált Discours de la méthode ötödik része „kiváltképp a szív mozgását ajánlja az olvasó figyelmébe”. Ez
a részletes beszámoló számos innovációt vezet be, amelyek alapvetõk
Descartes orvosi és fiziológiai kutatásaiban, és tartalmazza a vérkeringés Harvey-tõl származó elméletét. E mûvét követõ esszéi egyikében, a
Dioptrique-ban a szem szerkezetét is tárgyalja, a harmadik ilyen témájú értekezésében a látóidegre koncentrál, egy negyedikben – amelyben
általában az érzékszervekkel foglalkozik – az idegek szerkezetét és mûködését magyarázza igencsak kritizálva „az anatómusokat és orvosokat”, akik ezt figyelmen kívül hagyják. Mindennek tudatában kell értékelnünk, hogy megnevezi Harvey-t: Harvaeus, és könyvének címét – De
Motu Cordis – idézi a Discours margóján elismerõen írva róla a fõszövegben: „egy angol orvos, akit dicsérni kell a jég megtöréséért”.

A „jeget megtörõ” mû teljes címe:
Exercitatio Anatomica de Motu Cordis
et Sanguinis in Animalibus. Harvey
1628-ban nyomatta ki Frankfurt am
Mainban. Ez a publikáció két évtizednél kisebb eltéréssel követte Kepler
bejelentését a bolygók ellipszispályáiról és egyenletes területi sebességû keringésérõl (1609, Astronomia Nova),
valamint Galilei ismertetését a Jupiter körül keringõ holdakról (1610, Sidereus Nuncius).

Ez azért is érdekes, mert Harvey az
egyetlen szerzõ, aki név szerint idéztetik
az Értekezésben, méghozzá elismerõleg,
mint aki genuin felfedezésre jutott.
H: Hogy milyen a vérkeringés, ténykérdés. Descartes elméletet formált,
miként a világegyetem anyagainak örvényléseirõl tette, vagy végzett anatómiai vizsgálatokat is?
V: Fontos kérdés, és nem egyszerû
megválaszolni. Descartes boncolt, részben azért is ment Párizsból Hollandiába. Amszterdamban a mészárszékek közelében lakott, és naponta átjárt megfigyelni, hogyan és hol folyik el a vér, és gyak-
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ran hazavitt egy jókora darabot az állatból, amin aztán – mint írja – nyugodtan
anatomizálgathatott a lakásán. Azonban a vérkeringés elméletére készként figyelt fel, és megbízott Harvey anatómiai eredményeiben, csak azt hiányolta,
hogy nem zárta be a kört. Harvey azt állította, hogy a vér az artériákból valamiképpen átmegy a vénákba, és visszaáramlik a szívbe, azonban nem mondta meg,
hogy hol jut át. Descartes-ot ez a bizonytalanság zavarta, és keresgélte az átkötéseket, de nem találhatta meg – csak Malpighi fogja majd mikroszkópjával megpillantani a kapillárisokat. Descartes-nak a tények hiányában elméletet kellett
létrehoznia. Idézzük õt magát Alexander Bernát nagyon hûséges fordításában.

Az 1637-ben megjelent
Értekezés a módszerrõl
nagyrészt Descartes
két korábbi munkáján
alapul, amelyeket
életében nem adott ki.
A címlapját díszítõ kis
ábra eltalálta a mûnek
a természettudományos
gondolkodás
kibontakozásában
betöltött szerepét
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Emberi tetemeken végzett boncolásai és állatok viviszekciója során Harvey figyelme
egyre inkább egyetlen kérdésre koncentrálódott. A szív és az artériák anatómiája nagyjából már ismeretes volt, de hogyan magyarázható folyamatos mozgásuk, és mi annak
funkciója? E speciális fiziológiai problémának a vizsgálata Harvey-t megfigyelések és
kísérletek útján egy sor olyan konklúzióra vezette, amelyek ellentétesek voltak az általában elfogadott véleménnyel. Felismerései, például, hogy a szív mozgása egyszerre vezet tüdõn keresztüli áramlásra (pulmonális tranzitra) és arteriális pulzusra, nem mind
voltak újak, Vesalius óta anatómusok nemzedékei, kivált itáliaiak már megelõzték.
Robert Gregg Frank Jr. (Harvey and the Oxford Physiologists) így foglal össze:
De csak Harvey vette észre – intellektuális teljesítménye máig tudománytörténészek vitáinak tárgya –, hogy konklúzióinak szükségszerû és ez idáig nem ismert
következménye van. A vénákat a vértõl kiüresedéstõl és az artériákat a vérrel túltelítõdéstõl csak az óvhatja meg, ha a vér a periférián az artériákból szükségképpen átfolyik a vénákba, és így körkörös mozgásban visszatér a szívbe. Harvey felsorakoztatta a szív és a vér új elmélete mellett szóló érveket, számos kísérlettel támogatta, és közölte egy vékony könyvben 1628 õszén. Ennyi nyers körvonalakban
a vérkeringés tanának eredete.
Amit Harvey egy meglehetõsen ortodox anatómiai vizsgálatként kezdett el, hamarosan, az 1630-as és ’40-es években kihívássá nõtt az emberi és állati test mûködésérõl elfogadott tudományos magyarázat egész korpuszával szemben.
Ez a kihívás kettõs természetû. A korábbi elképzelés hívei védelmezték megszokott tanaikat. Harvey taktikázott.
De amíg Harvey egészében elvetette a tradicionális galénoszi és arisztoteliánus
fiziológiát, megtartott – olykor nem jelentéktelen átírással – részleteket. Harvey
tudott idézni és idézett is passzusokat Galénosztól, amelyek megfelelõen megdolgozva azt látszottak igazolni, hogy a nagy görög orvos hitt a pulmonális tranzitusban.
Másfelõl ennek a „szükségszerû” cirkulációnak a motorikus magyarázata nagyon
is bizonytalan volt.
A vér átmenetét a tüdõkön – Harvey véleménye szerint – a tüdõk mozgása segíti elõ. Amikor kitágulnak, megnõ a pórusosságuk, és kinyílnak az ereik, ellenben
bezáródnak, mikor a tüdõk összeesnek. Ezért kerüli ki a vér az embrió tüdejét,
amelynek nincs még mozgása az átmenet megkönnyítésére.
Az embrió e tekintetben olyan, mint a primitívebb állatok; a halak például, ahol az
egykamrás szívhez csakugyan nem is kell a tüdõ. A megfigyelésekbõl igazságok, féligazságok, tévedések egyaránt következtek.

66

1. BESZÉLGETÉS. KELL LENNIÜK „KICSINY ÁTJÁRÓKNAK” | 67

A tüdõk mechanikus mozgásával kapcsolatos meggondolások Harvey-t mellékesen egy másik sejtésre is rávezették. Mivel a test minden tápanyaga – vélte – keresztülmegy a tüdõkön, tán valami szûrés és hõ általi egybefõzés is történhet ott a
tökéletesebb állatok tökéletesebb táplálék iránti igényének megfelelõen.
Hogy a vérkörben a kapillárisokat még nem látták, szinte jelentéktelen hiány a fõ
szervek szerepének és mûködésének tisztázatlanságához képest.

Ha azonban valaki azt kérdi, miként van az, hogy a vénák nem fogynak
ki a vérbõl – holott tartalmuk mindig a szívbe folyik –, s az artériák nem
telnek meg túlságosan is vérrel, pedig minden vér, amely a szíven átmegy, õ beléjük kerül, akkor nem kell egyebet mondanom, mint amit egy
angol orvos kifejtett, akinek meg kell adni azt a dicsõséget, hogy a jeget
ezen a ponton õ törte meg, s az elsõ volt, aki arra tanított bennünket,
hogy az artériák végén több kis átjáró van, amelyeken át a szívbõl jött
vér a vénák ágaiba nyomul, ahonnan aztán újra a szív felé folytatja az
útját, úgy, hogy folyása nem egyéb, mint folytonos keringés.
Ez a „kis átjáró” bizonytalan szöveg, Alexander Bernát Descartes egy ábráját
is közli.

Alexander Bernát az Értekezés fordításában
Descartes nyomán ábrát is közöl a vérkörrõl
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H: Ezen a kis átjárók valójában nincsenek feltüntetve, egyszerûen pontocskák
és kis vonalkák vannak az artéria végén, mintha egy mocsárba ömlene a vér, és aztán ebbõl a mocsárból kivezet valahogyan a véna. Az ábra csak annyit mutat, hogy
az artérián érkezõ vér elosztódik a szövetek között, majd onnan elviszi a véna.
V: A természet-megfigyelõ Descartes lerajzolja azt, ameddig Harvey eljutott.
Ám a teoretikus Descartes képzelõereje továbblép, kikövetkezteti a láthatatlant.
Nem lehet ott vérmocsár. Kell, hogy létezzenek ott valami petits passages, kicsi
átjárók. Ragaszkodik a látottakhoz, és csak azt rajzolja, ami ismeretes, de a folyamat leírása, a megfogalmazás kimondatja vele az átjárót.
Aztán majd jön évtizedekkel késõbb Malpighi, és ezeket a korábban láthatatlan kis átjárókat, a hajszálereket megpillantja (1661). Malpighi viszont az égvilágon semmit sem tudott Descartes-ról, mert õ nem olvasott filozófiát. Orvos volt
és kísérletezõ.
A beszélgetés utóbbi szakasza Vekerdi tervezetében másként állt. Mivel kéziratos
elõkészítése kivételesen részletes, és közvélekedést vitat, csatolom a meg nem valósult változatot:
V: Alexander Bernát az Értekezés (Discours) ötödik fejezetéhez egy tudománytörténeti jegyzetet csatol:
Azon kis átjárók alatt, melyekrõl itt szó van, Descartes nem érti a hajszáledényeket. Hiszen a vér keringésének fölismerését leginkább az akadályozza, hogy a vénák és artériák összefüggését nem ismerhették, mert tudjuk, hogy a hajszáledények, amelyek a vénákat egybekapcsolják az artériákkal, rendkívül finom csövek,
s hogy szabad szemmel nem is láthatni õket. Csak Malpighinek sikerült 1661. az
akkoriban feltalált nagyítóüveggel a hajszálakban folyó vérkeringést a béka bélfodrában s tüdejében fölfedezni. Tehát az itt említett „petits passages” alatt nem
szabad hajszáledényeket érteni. Descartes s Harvey csak annyit tudtak, hogy az
artériákból a vér szûk utakon át befolyik a vénákba, de ezen utak csõ voltáról nem
tudnak semmit.
H: A mûvelõdésben is eluralkodott a fogyasztói magatartás. Mindig újat és még
újabbat! Jobban becsülhetnénk meglévõ értékeinket. Milyen tisztán és pontosan fogalmaz a 100 évvel ezelõtti tudós ismeretterjesztéskor. Mennyire ott lehetne mûve a
könyvespolcunkon.
V: A múlt századfordulói magyar professzor világosan látta, hogy a fiziológia és
patofiziológia – tehát a medicina – szempontjából csak akkor beszélhetünk vérkeringésrõl, ha ismerjük ezeknek a finom csöveknek a rendszerét, azaz a mikroszkópos
anatómia megszületése után. Ezzel azonban visszatértünk Itáliába, ahonnét Girolamo Fabrizi d’Acquapendente padovai anatómiaprofesszortól tanítványa, William
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Harvey az új anatómiával és az embrionális fejlõdés megfigyelésével együtt magával
hozta a véna-„kapucskák” (ostioli) vizsgálatának és értelmezésének a szenvedélyét is.
Fabrizio 1603-ban adta ki e témájú értekezését. Harvey akkor már egy éve végzett
nála, és otthon, Angliában folytatta kutatásait. Szép karriert fut be: a Szent Bertalan Kórház fiziológusa, Lord Bacon, majd I. Jakab és I. Károly orvosa, a Királyi Orvosi Testület bonctani és sebészeti elõadója. Mindezek közben sok kísérlettel és fáradsággal eljutott – egyebek közt és nem utolsósorban a véna-kapucskák billentyûkként
való újraértelmezésével – a vér cirkulációjának felfedezéséig. A részletek megtalálhatók Benedek Istvánnál (Hügieia); itt most csak azt szeretném hangsúlyozni, hogy felfedezése otthon, Angliában és a mérvadó francia egyetemi körökben merev elutasításra talált (ezt is remekül elmeséli István úr), Hollandiában azonban hamar általánosan elismertté és befogadottá vált. És ez nem csak s tán nem is elsõsorban Descartes
közismert hollandiai „népszerûségének” volt köszönhetõ. Elõször is, ma már jól tudjuk, hogy az a népszerûség távolról sem volt olyan egyértelmû, mint régebben hitték.
S az újonnan alapított holland egyetemek sem voltak általában annyira „haladóak”,
s fõleg nem olyan nyitottak, mint a tudománytörténet-írás hitte. De a holland egyetemi anatómiaoktatás és orvosi praxis épp az idõ tájt valóságos Vesalius-reneszánszban
élt, s ez volt Harvey felfedezésének recepciós háttere. Fordított hát a helyzet, mint eddig hittük: nem Descartes hatott Hollandiában az új anatómia befogadására, hanem
a németalföldi Vesalius-reneszánsz õrá.

Girolamo Fabrizi d’ Aquapendente, azaz Hieronymus Fabricius padovai
anatómiaprofesszor 1603-ban adta ki könyvét
a véna-„kapucskákról” (ostioli) – egy remek metszet a kötetbõl
(részlet a kipreparált vénákról)
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A mikroszkopizálás tudományos és
amatõr szenvedélyének kibontakozásáról A véges végtelen hét beszélgetése
szólt. Ebbe a könyvbe a belõlük szerkeszthetõ fejezet már nem fért volna
bele.

H: De már volt egy jó mikroszkópja.
V: Hollandiában a mikroszkopizálás
nagy divat volt, de ilyen finom felfedezésekhez még nem juthattak el. Malpighi mûszerei és észlelési mûvészete
még messze van.

fölszállott a pára
Descartes-nak semmi kézzelfogható vagy látható bizonyítéka az artériák és a
vénák összeköttetésérõl nem lehetett. Õ arra hagyatkozik, amit Harvey-tõl tanult, aki viszont a következõket mondja:
Úgy találtam, hogy a vér a bal
kamra pulzálásának hatására oszlik szét az artériákba kerülve az
egész testben, annak minden részében, míg a jobb kamra hatására
ugyanezen módon a tüdõartériákba jutva keresztüláramlik a tüdõn,
majd áthalad a vénákon és a vena
caván, s így körbejárva kerül ismét a bal kamrába. Körforgásról beszélhetünk tehát, mint Arisztotelész, mikor arról írt, hogy a levegõ és az esõ
a felsõbb égitestek körmozgását követi, hiszen a nedves föld a Naptól
fölmelegedve párát bocsát ki, a fölszállott pára pedig összesûrûsödik,
esõ alakjában aláhull, és így nedvesíti meg újra a földet. S ugyanilyen
módon keletkeznek az élõlények is, és ugyanígy határozza meg a Nap
körmozgása, illetve közelítése-távolodása a viharok és a légköri jelenségek születését.

Az összegzést Benedek István a Rotterdamban 1654-ben, nem sokkal Harvey halála (1657) elõtt megjelent Exercitationes Anatomicae de Motu Cordis
et Sanguinis Circulatione kiadásból
idézi Magyar László fordításában.

H: A szöveg elsõ fele világos és konkrét, a második fele elég homályos. A hasonlat nem mond semmit arról, hogy a lehullott csapadék és a fölszálló pára között mi történik. Átlép a talányon. Descartes pedig éppen ezzel néz szembe.
Ugyanazzal a bátorsággal próbál a mûszerekkel még nem észlelhetõ kapillárisokkal teóriát alkotni a vérkör mûködésére, mint amilyen bátorsággal próbált
parányi pörgõ gömböcskéivel elméletet alkotni a fény természetére, anyagörvényléseivel a világegyetem összetételére.
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V: Benedek István is ezt
emeli ki, mikor Hügieia címû
remek könyvében kommentálja Descartes hozzájárulását az
elmélethez:
Rendkívüli képessége volt arra, hogy a tárgyiasságot alanyisággal kapcsolja öszze;
a világ objektív történéseit
a maga szubjektív gondolatiságában gépiesnek találta, s
mechanizmusát a fizika, matematika és a ráció nyelvén
egyaránt kifejezhetõnek tartotta. (…) Harvey ezen a ponton kerül Descartes érdeklõdési körébe: megkönnyíti a
szervezet mechanikus mûködésének értelmezését. (…)
Harvey évtizedekig töprengett, amíg a galénoszi kötelékektõl folyamatosan szabadulni tudott – sohasem teljesen –, bonyolultan és körülményesen magyarázta el
tételét.

Az erek lefutását, a szív és tüdõ kapcsolatát
Harvey és Descartes egyaránt ugyanazokból
a forrásokból szinte készen kapták.
Már Vesalius ilyen részletességgel közli
a De humani corporis fabricában

Jóllehet Harvey felfedezte a
körforgást, de nem a vérkeringést egy meghatározott hálózatban, abban Descartes-nak
van nagy szerepe, ugyanis beleillett a világról alkotott elképzelésébe. A szervezet
egy gépezet, pneumatikus automata, amelyben a szív valamiféle hõközpontként
tereli a vért körbezáródó csõrendszerben.
H: Galénoszi kötelékek?
V: Legjobb, ha megint Benedek Istvántól választunk egy idézetet, de most másik könyvébõl, Az értelem dicséretébõl. Neki a galénoszi fiziológia lényegének és
történetiségének feltárásában szinte kutatói érdemei vannak.
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Vekerdi László Benedek Istvánt nagyon nagyra tartotta, gyakran idézett tõle. Még
olyankor is, amikor – szintén orvos lévén – autentikusan nyilatkozhatott volna maga
is, akár itt a vérkeringés galénoszi felfogása, harvey-i elképzelése esetében.
A külföldi szerzõk szövegeit, ha nincs megnevezve fordító, Vekerdi László tolmácsolta, ami többnyire a javukra szolgált. Nemcsak stilárisan, volt, hogy rajtacsíptem,
mikor egy-két ötletet is betoldott (saját tollakkal ékesítette az idegent). „Csak egyenlítek – somolygott szerényen –, én is köszönhetek nekik gondolatokat.”

Már az ókor neves orvosai feltételezték, hogy az erek az élethez fontos
anyagokat szállítják. Két helyen szerzi be a szervezet az élethez nélkülözhetetlen anyagokat: a tüdõben a levegõt, a belekben pedig a táplálékot.
Az általunk ismert legkorábbi föltevés, amelyik az érrendszer mûködését magyarázza, Alexandriai Erazisztrátosztól származik az i. e. 200-as
évekbõl. E szerint az artériákban nem vér áramlik, hanem levegõ. A vért
kizárólag a vénák szállítják, éspedig a gyomorban és belekben felszívódó táplálékból a máj készíti a
vért, ami a vénákon át a szívbe,
a szívbõl szerte a testbe folyik. Az
artériákon ugyanakkor a pneuma,
a világból származó életelem áramlik a tüdõn át a szív bal felébe, onnan a testbe. A két pálya közt nincs
közlekedés.
Ne feledjük, a kivérzett tetemek artériáiban nem találtak vért! Úgy tûnhetett, ezek csõrendszere valami légnemû
dolgot szállít.

René Descartes (1596–1650) – A litográfia
Frans Hals ismert portréfestményének
másolata, de nem szolgai utánzás,
az arckifejezésbe itt egy kis vidámság vegyül.
Kár, hogy mikor a tudós Amszterdamban élt,
Rembrandt nem festett róla arcképet!

Félezer év múlva Galénosz úgy módosította Erazisztrátosz elméletét,
hogy a szív jobb és bal fele közötti
falat lyukacsosnak képzelte el, e pórusokon keresztül keveredik egymással a vénás vér meg az artériás
levegõ.
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az érpálya árapálya
H: Ez már nagy elõrehaladás.
Megjelenik a vér folyamatos frissülése, és még az átjárók gondolata is.
Ár- és apályszerûen mozog
a vér a csõrendszerben, eljuttatja a tápanyagot a szervezet minden pontjára, üledékét leadja a tüdõben, s az
agyvelõben felveszi a pszichés pneumát.
Keringés nincs!

Harvey ismételten hangoztatja, hogy adósa
Fabriciusnak. A De Motu ábrái is utalnak erre
– vérvételnél napjainkban is így keresi
a vénát a nõvér

V: Ez a galénoszi szemlélet
lényege Benedek István összefoglalásában. Árapályszerûen történik a vér mozgása. Kiárad meg visszaszívódik. Így értelmezte a galénoszi hagyomány a jól érzékelhetõ pulzálást. Ez az elmélet sokáig kielégítõ volt.
H: Hozzá képest óriási váltás a keringés, és merész, hiszen nem látni, hogyan
zárul a kör.
V: Harvey vérbeli experimentalista volt. A vesaliusi úton haladt, tanulmányozta az anatómiai atlaszokat, maga is boncolva feltárta a szív–tüdõ-, artéria–vénarendszert a nem látható hajszálerek nélkül. A kísérletezõi gondolkodásmód nem
foglalkozik azzal, amit nem tapasztal, ezért aztán Harvey a galénoszi kötelékekbõl
nem lép ki teljesen sohasem. Az összefoglalást szépen megírta István úr:
Descartes vezérfonálul Caspar Bauchin Theatrum Anatomicum infinitis locis auctum, 1592-ben kiadott mûvét használta; ebben Vesaliusénál kisebb méretben, de
azért jó ábrákat talált, s Laurentius Historia Anatomicájánál kevésbé ellentmondásos
szöveget. Harvey is elismerõen idézi Bauchint, és használja a Theatrumot 1616-os
londoni anatómia elõadásain (a Lumleian Lectures keretében). Közösek tehát a forrásaik, de másként olvasnak bennük. Bitbol-Hespériès egy sajátos különbségre is rámutat:
Mikor Harvey úgy írta le a vért, hogy „melegebb, tökéletesen készült, párolgó, spiritusszal teli”, és hogy a szív „mintegy a test forrása vagy legbensõbb szentélye”,
akkor gondolatai a vérrõl és szívrõl közvetlenül Arisztotelésztõl származnak. Ez,
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tekintve Harvey felfedezésének
fontosságát, meglehet, paradox,
de megmagyarázza, miért jelenik meg Harvey állításának
elsõ nyomtatott elismerése Robert Fludd Medicina Catholicájában, 1629-ben. Fludd orvos
volt és misztikus gondolkodó,
Harvey-t „barátjának, kollégájának, honfitársának” nevezte,
jártasnak „nem csupán az anatómiában, hanem a filozófia
mélységes misztériumaiban is”.
A hívõ katolikus Descartes azonban a végsõ soron Istentõl eredeztetett természeti törvények mûködésének ezen a szintjén a jelenségek okát
nem a filozófiai háttérben keresi.
Meg sem említi Arisztotelészt. Elismeréssel fogadja el a vér cirkulációjának tanát, de a mûködésre racionális
magyarázatot keres; okot és nem
analógiát; elõre tekint, és nem hátra
tapogat. Folytassuk az idézetet:

Harvey 1616-ban kezdte a vérkeringést tanítani,
de csak további tizenkét évi kísérletezés után
szánta rá magát A szív és a vér mozgása
az állatokban közzétételére, így – Descartes
szavaival – „a jeget megtörõ”, korszaknyitó
publikáció 1628-ban jelent meg
Frankfurt am Mainban

Harvey elfogadja az arisztoteliánus kozmológia fõ princípiumainak egyikét, amelyet viszont Descartes elutasít: azt
ugyanis, hogy a szublunáris világban a jelenségek égi minták
imitációjának tekinthetõk. Mint
Walter Pagel írja: „a körmozgás
szolgálja mindkét világ megmaradását és fenntartását”. Az
Arisztotelészre történõ hivatkozás a vér körmozgásának definiálásakor elárulja, hogy padovai tanulmányaiban mekkora
hatást tett Harvey-re az arisztotelészi filozófia, ahogyan azt Cre-
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A De Motu Cordis egy késõbbi, négy évvel Harvey halála után megjelent kiadása.
Felirata: Veritatem Tempus Manuducit – Az Igazságot az Idõ kézenfogva vezeti.
Ezt Harvey a keringés hosszas vitatása után büszkén jelenthette ki.
Az Idõ nemtõje fején egy homokórát egyensúlyoz, mintha üveges táncot lejtene.
Talán azt is sugallja, hogy nemcsak türelem, ügyesség is szükségeltetik. A metszet maga
viszont elég ügyetlen: az Igazság igencsak rálép az Idõ lábára. Lehet, hogy szándékosan?
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monini tanította, aki 1590-ben vette át a híres, hasonló alapokon álló Giacomo
Zabarella professzor tanszékét. [Galilei ebben az idõben, 1592-tõl 1610-ig szintén
padovai professzor volt.] Arisztotelész tartós hatását Harvey 1651-ben publikált
Exercitationes de Generatione Animaliumában is fel lehet fedezni, ahol Harvey
ismételten szól adóságáról Arisztotelész, csakúgy, mint Fabricius iránt.
Descartes az Értekezésben (a szisztoléról írtakat kivéve) sokkal modernebb Harvey-t mutat be, mint ami az 1628-as De Motu Cordis et Sanguinisben található.

Descartes már készen kapta a megfejtést, könnyen és izzadságszag nélkül
csinált belõle egy rövid összefoglalást, amely pár oldalon sokkal nyilvánvalóbbnak mutatja a folytonos keringést, mint Harvey terjedelmesebb
magyarázkodása. Közömbös, hogy sem a kortársak, sem az utódok teljes
megértését nem vívta ki; barát és ellenfél egyaránt felfogta azt, hogy itt valami új és jelentõs dologról van szó, Harvey felfedezése fölött nem lehet
szemet hunyni.
Míg Harvey megmarad a reneszánsz spiritualizmus kereteiben, Descartes járja a maga
útját. Amint az Értekezés elsõ részében olvasható vallomásában kijelenti:
Nem szándékozom itt olyan módszert tanítani, amelyet mindenkinek követnie
kell, hogy helyesen bánjék eszméivel; csak meg akarom mutatni, miképpen bántam a magaméval.
A „rejtõzködõ” Descartes itt nyíltan megmutatja a maga eszméit. 1637-ben – négy
évvel Galilei elítéltetése után – ez bátor állásfoglalás. Bitbol-Hespériès is kiemeli:
Méghozzá azt állítani, mint Descartes teszi, hogy a szív mozgása az „elsõ és legáltalánosabb”, annyit jelent, hogy a többi mozgás mind ennek „szubordinált”, ez merész kijelentés akkor, amikor a vér keringésének a felfedezése lerombolni látszott
a test anatómiai kézikönyvekben található hagyományos beosztását. (…) Elveti az
eddigi interpretációt, mely fakultásokat, képességeket használt a test funkcióinak
jellemzésére. A vegetatív képesség a májjal kapcsolódott, a vitális a szívvel, az animális pedig – ahol az „animális” az animára, azaz a lélekre vonatkozást jelenti – az
agyvelõvel. Descartes nagy áttörésében egyaránt az élet princípiumaként szerepel
Harvey vérkeringés-felfedezése és a szív hõjének karteziánus, mechanikus magyarázata (a hagyományos „veleszületett hõ” helyett). Elválasztotta a szívet a lélektõl,
és míg Harvey használja a szív mint mikrokozmikus Nap metaforát, Descartes elvetett bármiféle összefüggést a szív és a Nap között.
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