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1. Bölcselettudomány. 

BARTÓK GYÖRGY: A „szellem" 
filozófiai vizsgálata. Értekezések a Fi
lozófiai és Társadalmi Tudományok 
Köréből. IV. k. 9. sz. Bp. 1934. 447 1. 

Az értekezés a legszorosabb kapcso
latba hozza a szellemet a vitalitással. 
A három funkció — test, lélek és szel
lem — valóban funkcionális egységbe 
kerül a tanulmányban kifejtett élet-
mezők elméletével. „Az egyéni élet 
távolról sem alakulhat ki tisztán az 
egyéni testbe zártan, hanem szüksé
ges kiterjednie arra a közvetlen térre, 
amely az egyéni életet körülveszi ós 
táplálja, valamint arra az időre, 
amely már az egyéni élet mögött van, 
de a r r a az időre is, amely még előtte 
van annak. Az „életmező" tehát hoz
zátartozik az élethez, amint az élő 
egyedben kialakul s jelenti az egyént 
körülvevő környezetet ós az egyént 
körülvevő időt". „A szellem feladata 
az, hogy örökké tartó működése ál
tal az emberi élet számára új és ma
gasabb életmezőket alakítson ki." 
összefoglalóan: A lélek és a test kö
zött az a viszony, hogy a test szol
gáltatja a lélek szubsztrátumát, vi
szont a lélek a test műszere, közvetíti 
a test számára életmezőinek ismere
tét, a szellem viszont az általuk szol
gáltatott szubsztrátumon és rajtuk 
keresztül jelenik meg és alakítja ki 
magát . Ez a kialakítás a tudomány, 
erkölcs, műalkotás teremtésében s vé
gül a hit által az istenséghez való 
felemelkedés tényében teljesíttetik. 

V.J. 

BÁRÓ BRANDENSTEIN BÉLA: 
Bölcseleti alapvetés. Bp., 1935. Egye
temi Nyomda, 546 1. 

Pauler Ákos kiváló tanítványa, 
akinek bölcseleti rendszerét eddig 
csak német nyelvű könyv rögzítette, 
e hatalmas kötetben most szélesebb 
magyar körök számára is hozzáférhe
tővé tette filozófiáját. Rendszere ala
posan átgondolt s a mester útjain to
vábbhaladva, egészen új világmagya
rázatra jut. Igazi rendszert ad, egy
séges világképet ábrázol, amelynek 
alapgondolata az abszolutumban való 
hit, s ennek minden relativum szük
ségszerűen alá van rendelve. Pauler 
Ákos logikai eredményeit tovább
fűzve, szakít azzal a Kant óta általá
nos rendszerépítő eljárással, amely 
az én és nem én ismeretelméleti vi
szonyának tisztázását látta minden 
bölcselkedés kiindulópontjának, s a 
középkori filozófia hagyományaihoz 
térve vissza, közvetlenül a lételmélet, 
az antológia kérdésszövedékéből in
dul ki. Újszerű, impulzív gondolko
dása általában sok indítékot kap a 
skolasztikus bölcseleti törekvésektől 
s kétségtelen egészséges irányban ke
res kivezető utat a szubjektív bölcsel
kedések mai útvesztőjéből, „Filozófus
hoz legméltóbb feladat tudományos 
igényű világnézetet hirdetni akkor, 
mikor a többség világnézete a — vi-
lágnézettelenség", — írja egyik kriti
kusa. S. I. 

DÉKÁNY ISTVÁN: A társadalom
filozófia alapfogalmai. Az Akadémia 
Filozófiai Könyvtára, 7. k. Bp. 1933, 
323 1. 

A mű négy könyvből áll. Az első
ben a norma problematikáját vizs
gálja, behatóan: a norma mozzana
tait, mivoltát, főfunkcióját, vonatko
zásait, a normaadó és a normacím
zett, az érték és a normatartalom 
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viszonyát, a normafajok különböző
ségét, a normák konkretizálását, a 
norma garanciáját, formulázását, atti
tűd formáját és a technikai normát. 
A második rész (a társadalomfilozó
fia tárgya és módszerei) a társadalom
filozófiai problémák aktualitását, a 
társadalomfilozófia tagozódását, a 
szociológiához, jogböleselethez, etiká
hoz való viszonyát kutatja, helytelen 
kérdésfeltevéseket utasít el és a tár
sadalomfilozófia módszeréről szól. A 
munka legértékesebb része a harma
dik könyv (Társadalmi axiológia), 
amelyben a szerző az igazságosság 
eszméjével, a tagozottság, szabadság, 
egyenlőség, szervezettség, szervesség 
(közösség), a társadalmi hierarchia, 
a felemelkedés, a térfoglalás, a nagy
ságarány, a tartalomegység, a karak-
terológia és a kiteljesedés elveivel s a 
társadalomfilozófiai értékeknek egy
máshoz való viszonyával foglalkozik. 
Platónnál az igazságosságot tart ja az 
alapvető társadalomfilozófiai érték
nek. V. J. 

DÉKÁNY ISTVÁN: Történelmi ér
tékelés és átértékelés. (A történetíró 
szellemi alkatának lélektanához.) Szá
zadok, 1933, LXVII . évf. 4—6 sz. 129— 
162. 1. 

E történetfilozófiai tanulmány ko
runk átértékelő történetírásának iga
zolását adja a történelmi elme szer
kezettanának kifejtésében. Az új tör
ténetírást szembeállítja a régi poziti
vista felfogással. Ez utóbbi kétségte
lenül a természeti tárgyaknál ural
kodó fenomenológiai beállítottság ha
tása alatt állt. A történetírónál vi
szont az ergológiai beállítottság az 
alapvető: 1. a történész nem kívül áll, 
hanem egy világban él a maga tár
gyával, egy „történeti kollektivitás
nak" a részese; s 2. a történészt e kol
lektivitásnak elsősorban a munkája 
érdekli. így a történetírónál a mun
kaélmény jellemző (múltban és jelen
ben egyaránt), valamint (a sors- és 
munkaközösség folyományaként) a 
közösségi én-tudat, a szociális beállí

tottság. Befolyásoló tényezők: a tör
ténetíró társadalmi hovatartozása, 
úgyszintén nemzedéki jellege. Mind
ezek kifejtése után a tanulmánynak 
az az állásfoglalása, hogy a történet
író saját lelki alkatánál fogva nem
csak tartozik, hanem kénytelen is ér
tékelni. A történeti vizsgálatnak sa
játos, akaratlan missziója, hogy a va
don nőtt értékelések és érzületek el
mélyüljenek, tisztuljanak: történeti 
értéktudattá emelkedjenek. A törté
neti átértékelés teljesen indokolt és 
szükségszerű folyamat. V. J. 

HALASY-NAGY JÓZSEF: A filo
zófia kis tükre. Bp. (1933.) 210 1. 

E filozófiai brevárium nem a filo
zófusok céhének készült, hanem a mű
velt közönségnek, hogy megindítsa a 
mai válságos időkben az eszmélke-
dést, az „együtt-filozófálást". Ezért a 
szerző nem elégedett meg a puszta 
tájékoztatással, hanem meggyőző for
mában szemlélteti a filozófus-maga
tartást, ami azután önként rávezeti a 
különböző filozófus-típusok és világ
nézeti irányok jellemzésére. Kiváló 
értéke a könyvnek a művészi szerke
zete és a vonzó stílusa. Olyan, mint 
egy regény, amelynek szereplői az 
örök vitázó filozófusok és eseményei 
a nagy irányzatok színesen, megka-
póan rajzolt ellentétei és összeütkö
zései. V. J. 

HALASY-NAGY JÓZSEF: Madách 
bölcsesége. Athenaeum, 1934. XX. k. 
1—3. f. 1—4. 1. 

A M. Filozófiai Társaság elnöki 
megnyitójaként felolvasott tanul
mány a megújult Ember Tragédiája 
érdekes bölcseleti hátterére és szem
pontjaira mutat rá. A tudatosságra 
és szabadságra ráébredt ember életé
nek első jellemzője a történetiség: „az 
élet a jelenben a múlt emlékezetéből 
és a jövő akaratából áll". Ehhez kap
csolódik a szabadságra ráébredt em
ber életének második jellemző vonása: 
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az állandó küzdelem a megsemmisülés 
és a bűn ellen; „a lelkiismeretétől fel
ébresztett ember mindig bűnösnek 
érzi magát, mert léte mássálétel: a lét 
ősforrásától való elszakadás". Ma
dách történeti színekkel fejezi ki 
mindezt. És azért álom formájában, 
mert „Lucifer, vagyis az Észjbölcse-
sége szerint az egyén csak illúzió, léte 
á lmodás, . . . a valóság a faj, melyben 
az egyén száz alakban újólag fel
éled . . . " Az Ember Tragédiája magá
ban rejti azonban az ész által a két
ségbeesés, a halál örvényének szélére 
sodort ember "életmegoldását is: visz-
szatérni az embernek saját konkrét 
valóságához, testi-lelki mivoltához. A 
végső isteni szó: „Küzdj és bízva bíz
zál!" bizonysága annak, hogy „az em
ber sorsa a végtelenből indulva a vé
gesben való bolyongás után újra 
érintkezik a végtelennel". „Az em
ber mássálételéből visszatér önmagá
hoz." Ez Madách tragikus optimiz
musa. V. J. 

HAMVAS BÉLA: Exisgtendafilo-
zófia. Protestáns Szemle, 1935. XLIV". 
évf. 4. sz. 168—177. 1. 

A szerző mindenekelőtt az exiszten-
ciafilozófia helyét jelöli meg és lé
nyegét foglalja össze: „Az exisztencia-
filozófia a filozófia mindenkori há
rom formai követelményét foglalja 
magában: adjon a világról tudást (is
merettan), mutassa meg a lét végső 
kérdéseit (metafizika) és ne kénysze-
rítsen, ne igyekezzen meggyőzni, ha
nem szabadítson fel, biztosítson vá
lasztási lehetőséget, mert csak így 
tudja feltárni azt a tényt, hogy az em
ber választásáért önmagában felelős 
(értéktudomány)." A tanulmány a to
vábbiakban Plessner Helmuth, Mar
tin Heidegger és Karl Jaspers exisz-
teneiafilozófiáját mutatja be. V. J. 

JÁNOSI JÓZSEF S. J.: Világné
zeti típuskutatás és filozófiai meg
alapozása. Bp., 1934. Pázmány Péter 
I rodalmi Társaság, 96 1. 

Ez alapos anyagismeretre és fi
nom dialektikus elmére valló tanul
mány Magyarországon első ízben 
tárja fel azokat a kérdéseket, ame
lyekkel a legifjabb filozófiai kérdés
kör, a világnézettan foglalkozik. A 
világnézettan, Dilthe.y szerint, „a filo
zófia filozófiája", az ábrándozásba és 
szubjektivizmusba jutott újkori böl
cselkedésnek ingoványából igyekszik 
kivezető utat találni s azt kutatja, 
van-e rendszer az egymást váltogató 
bölcseleti rendszerekben, yan-e hala
dás a filozófiában. Ennek az új tudo
mánynak célkitűzése: „azoknak a szel
lemi törvényeknek (vagy esetleg más 
erőknek is) a feltárása, amelyek az 
egyes világnézetek és így az egyes 
filozófiák alakulását, differenciálódá
sát meghatározzák." A bölcselet leg
elemibb problémájára keres tehát e 
lassan bontakozó kutatási terület vá
laszt: arra, hogy mi a filozófia. S. I. 

JOÓ TIBOR: A korszellem mint 
történetfilozófiai kérdés. Athenaeum, 
1933, XIX. k. 1-3. f. 1—20. 1. 

Az újabb történetszemléletnek alap
vető belátása, hogy a történeti élet
ben minden összefügg, mindenek 
alapja egy közös lényeg, amelynek a 
megismerés fogalmi síkján három 
formája van: az általános és egyete
mes kultúrszellem, azután valaminő 
történeti kultúra szelleme és végül a 
korszellem. A korszellem megállapí
tásában az első szempont: a történeti 
élet. A korszellemet nem lehet egyik 
szellemi funkcióból sem kizárólag le
vezetni. Nem azonosítható a világ
nézettel sem. A korszellem az ember 
életmagátartása, amely magában fog
lalja egész mivoltát, összes funkcióit 
és közös egy bizonyos kultúrkörön és 
időszakon belül élő egyénekben. A 
korszellem vizsgálatában két szabály 
érvényes. Nem tekinthető kiszakított 
korszakokban: az ú j magatartást min
dig a régi elégtelenségének érzete 
váltja ki, de nem szabad elképzelni 
statikusan sem. A korszellem a kezdő 
szakaszban még nem kollektivum, ha-
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nem teljesen személyhez kötött, a kö
zösség életmagatartása még egészen 
más (1. korunk példáját). „Ideá"-vá 
általánosulása után lesz csak az új 
kultúra központi elvévé. De nem té
vesztendő össze a kor kultúrájával: a 
korszellem a történeti élethelyzet ál
tal kiváltott teljes és eredeti emberi 
magatartás, amely a tárgyi kultúrát 
magához idomítja, a kultúra a kor
szellem objektivációja. E megkülön
böztetés sugarat vet a zseni és a tö
megek kérdésére is: az emberek tekin
télyes része képtelen oly akcióra, 
melynek köze lehetne a korszellem 
vagy a kultúra kialakításához, ezek 
gyengeségük érzetében tömegekbe hú
zódnak s mint tömeg képviselnek bi
zonyos súlyt a történet életében. Te
hát vannak élenjáró egyéniségek és 
olyanok, akik átveszik az alkotáso
kat: az egyik típusban a korszellem 
él, a másik csak a kultúrát fogadja 
el. A korszellem és a kultúra viszo
nya azonban azért is lényeges, mert a 
kultúra skémáiból tudjuk genetikai 
módszerrel kifejteni a korszellem jel
lemvonásait. Végül külön probléma 
a korszellem és a norma viszonya. A 
korszellem maga nem normatív, de 
közvetlen viszonyban van a normák 
világával, maga nem normál, hanem 
ő maga is úgy jön létre a felette álló 
normák ha tására : a korszellem az 
értéktudattal megáldott személyisé
geknek szubjektív normaélményéből 
hajt ki. De a korszellem nem a nor
mák, hanem a valóság világába tar
tozik. Ezért veszti el idővel életerejét 
és szakad fel belőle újra a feladat, 
amely új magatar tásra készteti az 
embert. Ebben a végeérhetetlen, min
dig újra kezdődő erőfeszítésben áll az 
ember méltósága. V. J. 

KECSKÉS P A L : A bölcselet tör
ténete főbb vonásaiban. Bp., 1933. Ste-
phaneum. 646 1. 

Eddig arányaiban legnagyobb filo
zófiatörténetünk. Szerzője roppant 
anyagismerettel és kiváló rendsze
rező készséggel rendelkezik. Nemcsak 

az egyes egyének, népek, korok és is
kolák bölcseleti alapgondolatait ál
lítja össze nagy objektivitással, ha
nem az egyes fejezetek végén tárgy
körének legértékesebb könyvészeti 
adatait is hozza. Az objektív ismer
tető részeket egy-egy nagy időbeli 
egység tárgyalása után egy-egy érté
kelő fejezet zárja le, amelyben a kor 
filozófiai gondolkodásának általános 
irányait és eredményeit jellemzi és 
méri le. Értékelésében az az elv ve
zeti, hogy „a folytonos alakulás for
gatagában a görög és keresztény esz
mevilág érintkezéséből kikristályoso
dott egy philosophia perennis, egy lé
nyeges vonásaiban maradandó bölcse
let, mely gazdag igazságtartalmával 
időtlen értéket képvisel s irányt mu
tató, eszmeindító erejét évszázadok 
lepergése után is megtartotta". E 
szintetikus részek a könyv legerede
tibb és legérdekesebb fejezetei. Zára
dékul első ízben itt kapjuk meg a ma
gyar filozófiai irodalom részletes fej
lődésrajzát. S. I. 

KOENIS GYULA: Az államférfi. 
A politikai lélek vizsgálata. Franklin-
Társulat. Bp. 1934. I—II. 306., 331. 1. 

Nagy nevelőértékű, mélyenszántó 
pszichológiai tanulmánnyal ajándé
kozta meg Kornis Gyula a magyar 
olvasók igényesebb rétegét ebben a 
két kötetben. A politikai lélek etikai 
vonásait, az államférfi egyéniségének 
eszményi mintaképét rajzolja meg 
művének első kötetében. "Vagyis a kö
vetelményeket szabja meg a világtör
ténet kiváló szereplőinek lélektani 
vizsgálata alapján. A politikai erosz, 
az akaraterő, a felelősségérzés, a su
galmazó erő, az emberismeret és va
lóságérzés a lelki összetevői az állam
férfi eszményi típusának, de mind
ezek fölött döntő fontosságú a politi
kai hivatástudat. Második kötetében 
ellenkező eljárással a bonyolult poli
tikai lélek sokféle típusát, a különféle 
jellemű államférfiak hosszú sorát vo
nultatja föl. A világtörténet kínálta 
óriási anyag kategóriák fölállítására 
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késztette. De sohasem feledkezik meg 
arról, hogy a többféle típus határait 
súroló politikai egyéniség bemutatá
sára kell vetnie a hangsúlyt, tartóz
kodva a merev osztályozástól. í gy ta
lálkozunk sorban a tárgyilagos és 
szubjektív, a klasszikus és romanti
kus, a gyakorlati és elvont gondolko
dású, öreg és fiatal, bizakodó és bo
rúlátó politikusok alakjával. Igen ér
dekkeltő, ahogyan az angol, francia, 
német és magyar politikai jellemet 
elénk állítja. Mindenik nemzet poli-
kai kiválóságairól plasztikus képet 
ad s e mellett a kiemelkedő magyar 
államférfiak arcélét is élesen meg
rajzolja. A szerző világtörténeti tá
jékozottsága, kútfő-ismerete bámula
tos és művének tanulmányozása a po
litikai tisztánlátás és ítélkezés szem
pontjából mérhetetlen haszonnal jár. 

K.B. 

KORNIS GYULA: A kultúra vál
sága. Franklin-Társulat. Bp. 1934. 
225. 1. , 

A kiváló és hatalmas alkotóerejű 
szerzőnek kultúrpolitikai tanulmá
nyai teszik a kötet nagyobb felét Be
vezető tanulmányában a magyar szel
lemi élet válságának az okát keresi 
s ezt elsősorban a szellemi életpályák 
körül mutatkozó túltermelésben ta
lálja meg. A megoldást a minőségi 
elv fokozottabb hangsúlyozásában, a 
szellemi pályákat elözönlő fiatalok 
szigorúbb kiválogatásában látja s ide 
vágó gyakorlati tervei Magyarorszá
gon m á r törvényerőre emelkedtek. A 
második terjedelmes tanulmányban 
az európai és amerikai kultúrpolitika 
törekvései között von párhuzamot pá
rat lan éleslátással, személyes tapasz
talatok alapján. Majd a kötet tizen
három kisebb tanulmánya. gazdag 
változatosságban csillogtatja előt
tünk a szerző sokoldalú készültsé
gét. Elméleti jellegű tanulmányai: „A 
kul túra és az értékek formális jel
lege", „A kultúra mint államcél", „Ne

veléstörténet és szellemtörténet" cí
műek Kornist mint filozófiai írót mu
tatják be. A magyar pedagógia tör
ténetének egyik fejezetét alkotja „Az 
ötvenéves középiskolai törvény" című 
dolgozata. Mély pszichológiai szaktu
dása érvényesül „A költő és a lélek
búvár" címen a Herceg Ferenc Em
lékezéseivel í r t tanulmányában. „Kez
det ós vég" című értekezésében Pau-
ler Ákos világfelfogásának fejlődó
sét és alakulását vázolja. Madáchnak 
is szentel egy szép tanulmányt s egy 
másikat Wagner Richárdnak. Végül 
ki kell emelnünk még két dolgozatát, 
melyekben a szerző a vele rokon 
egyéniségekről, két kultúrpolitikus-
ról: Klebelsbergről és az amerikai Ni-
cholas Murray Buttlerről rajzol meg
kapó, eleven képet. K. B. 

MIKOLA SÁNDOR: A fizika gon
dolatvilága. Bp. 1933. 411 1. 

A fizika egyre jobban észrevehető 
módon kezd önmagából kifelé tekin
teni; a világnézeti problémák útját, 
tehát a filozófia felé vezető utat ma 
már korunk vezető fizikus gondolko
dói szinte kivétel nélkül megjárják. 
Természetes visszahatás ez a XIX. 
század filozófiájától elforduló poziti
vista világfelfogására. De önként fo
lyik ez a fizikának jelen helyzetéből 
is: az elmúlt 15—20 év inkább a rend
szerezés és az eredmények összefogá
sának a kora, az új elméletek viszont 
annyira megváltoztatták eddigi fizi
kai világképünket, hogy elkerülhetet
len az új fogalmak megvizsgálása, az 
új elméletek és a nyomukban adódó 
új világkép megkritizálása. „A fizika 
gondolatvilága" e törekvésnek szolgá
latában áll. Négy részben tárgyalja 
a fizikai elméletek, rendszerek és fo
galmak történetét és összefüggéseit: 
I. a közvetlen tapasztalat fizikája, 
I I . a makrokozmosz fizikája, I I I . a 
mikrokozmosz fizikája, IV. a fizi
kai megismerés. A munka nagy mér
tékben gondolatébresztő. V. J. 




