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A kor törekvése oda irányul, hogy a születés és vagyon vissza
élései ellenében, a cselekvés szabadságának megőrzésére intézmények
ben, a jogrend megvalósítására hivatott államban keressen biztosítékot.
E törekvésnek lehetnek fogyatkozásai; az intézmények szilárdsága
érdekében a kelleténél jobban támaszkodhatik még a történeti fejlődés
útján előállt tényezőkhöz. Ki ne látná be mégis, hogy az eszme helyes
s épen egy philosoph figyelmére, sőt lelkesülésére méltó. Ez érdek
ben válik aztán szükségessé, hogy az eszme minél jobban kidomborod
jék, s hogy mindazok a vonások a tapasztalat s a dialektika segélyé
vel köréből mellőztessenek, melyek képét eltorzítják.
Medveczky kritikai adalékaiban számos oly pontot találunk,
melyekből a rokontörekvések átérzése sugárzik ki. E pontok
azonban nem lettek egy világító központba összegyűjtve. Ha könyvé
nek nem az «eszmények» csábító czímét adja, meglehet, fel sem hoz
tuk volna e megjegyzésünket. Alig lett volna rá jogunk. í g y azonban
azzal az óhajtással zárjuk ismertetésünket, vajha a kritika tüzénél
megtisztult eszményei lelkesítsék tovább Szerzőnket s pótoltassák ki
vele mostani tanulságos műveinek hiányait.
r.

A PH1LOSOPHIAI FOLYÓIRATOKBÓL.
1. Revue philosophique de la Francé et de l'étranger 1888 j a n .
füzet t a r t a l m a : A. Espinas ir egy tanulmányt Oeorges John Romanes
Londonban 1883-ban megjelent s az állatok értelmi kifejlődését tár
gyaló művéről. E mű folytatását képezi Romanes: az állati értelem
ről irt munkájának. Mindkét mű megjelent franczia fordításban is.
Tudnivaló, hogy Espinas hasonlókép egyik szakszerű kutatója az
állatok inteligencziájának. Az előbbi műnek, Espinas bemutatása sze
rint, «a gondolat történelme az ember előtt» képezi tárgyát. Romanes
elfoglalva a darwini álláspontot, a fajok kifejlődését a természetes ki
választás útján, úgy okoskodik, hogy ha az állatok fokozatosan fejlőd
nek ki a protoplasmikus szervezetből, a gondolkodásnak is lassan kel
lett előállani egy oly állapotból, mely alig különbözött valamiben az
élettani funktióktól s fejlődnie amaz állapotba, melyben a művelt

158

ÉRTESÍT".

embernél található. Espinas szerint azok a nézetek, melyeket Romanes
a t á r g y részletes feldolgozásában kifejt, szellemesek is, igazak is7;*
azonban a részletek összefoglalásában nem ártott volna, ha több egysé
get, valamely synthesikus eszmét valósított volna meg. Paulhan:
«l'associationisme et la synthése psychique» czímen ir egy hosszabb,
érdekes tanulmányt. Az értesítőben ismertetve vannak : Dr A. Baréty :
le magnétisme animál étudié sous le nom de force neurique rayonnante
•et circulante dans ses propriétés physiques, physiologiques et thérapeutiques. 1887. czímfí műve. Pierre Ja/nettől; M. Müller : The science
of thougt, 1887. műve, Bourdontól; Gr. L á d d : Elements of psychologic
műve Ribotól. — A februári füzet t a r t a l m a : Beaussire: Questions de
•droit des gens ; Dunán : L'espace visuel et l'espace tactile ; Th. Ribot:
Les états morbides de l'attention. lannery: Psychologie mathematique
•et psychophysique. Az értesítőben ismertetve vannak : Le P. Th. de
Regnon : la metaphysique des causes, d'aprés saint Thomas et Albert
le grand 1886. Fonsengrioetől • Lud. Carrau : la eonscience psychologique et morale dans l'individu et dans l'histoire, Pimvettől. Ugyan
csak az imént említett szerző egy másik műve : étude historiques et
<;ritique sur les preuves du Phedon de Platón en faveur de l'immortalité de l'ame humaine, 1887, szintén attól az ismertetőtől, Pimvettől;
•J. E. Maude the foundation of ethics, New-York 1887. Paulhontól;
J. Mac Cosh: Psyehology, the motive powers, emotion, eonscience,
will. New-York 1887, Paulhontól; Dr Bemard Münz: Lebens und
Weltfragen 1886, Pacullytől.— A márcziusi füzet t a r t a l m a : ük. Richet:
Les reflexes psychiques, hosszabb terjedelmű czikke, melyet még az
áprilisi számban is folytat s befejezését a májusi füzetben igéri;
Pierre Janet: Les acfces inconscientes et la mémoir'e pendant la somnambulisme ; B. Perez : L'art chez l'enfant: le dessin, melyben a gyer
meki lélektan ez ügyes magyarázója ismét érdekes adalékokat szol
gáltat előszeretettel s hivatottsággal művelt tárgyához. Az értesítő
ben ismertetve vannak : Azam : le caractére dans la santé et dans la
maladie, 1887, V. Eggertől; Ch. Richet: essai de psychologie générale
Marilliertől; U. Van Ende : histoire naturelle de la croyance, premiere
partié, l'animal, 1887, G. Rodiertöl; L. de R o s n y : la-méthode conscientielle, essai de philosophie exactiviste. 1887, G. Rodiertől • Francois
Franck : leeons sur les fontions motrices du cerveau, 1887, E. Gleytöl;
A. Herzen: le cerveau et l'aetivité cérébrale an point de vue psychojphysiologique; Ernest N a v ü l e : la philosophie et la religion, Leckalas-
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tói; Dr Alfréd Báron von Berger.: Raumanschauung und formaié Logik
18^6, Pacullytol: Dr Theodor Loewy: die Vorstellung des Dinges auf
Grund der Erfahrung, 1887, L. Arréattól; A. de Bella: prolegomeni
di filosofia elementare, 1887, Bemard Pereztol. — Az áprilisi füzet
elsó' czikke Paul Janettöl van, arra az alkalomra, a mikor a Sorbonneban Caro halálával megüresedett katedrát elfoglalta Czíme: «Tudo
mány-e a philosophian, melyet legközelebb egész terjedelmében köz
leni fogunk.
I t t az érdekes czikk bevezetésének rövid kivonatát közöljük a
kivetkezőkben : Mit sem vitatnak el annyira a philosophiától, mint a
tudomány nevét. L é t é t nem tagadják, azt sem bánják, mi nevet ad
magának; egyedül a tudomány nevet nem adják meg neki. A vita e
formájában nem nyújt nagy érdeket, mert alig több szóharcznál.
Typusnak vesznek valamelyik tudományt, rendesen a legszigorubbat,
ebbó'l megalkotják a tudomány fogalmát s aztán mindazt, a mi e
fogalomnak meg nem felel, kizárják az elnevezés köréből. Például fel
állítják a kisérletet meg a számvetést, mint a tudomány lényeges
jellemvonásait, mely úton az összes társadalmi tudományokat, melyek
e jellemvonásokat épen nem, vagy csak fogyatékosan használják, ki
zárják a tudományok köréből. í g y hát nem tudomány a jog, a nemzet
gazdaság, a történelem. Azonban ha a típust szorosan veszszük. nem
csupán a társadalmi tudományok veszítik kívánt, tudományos jellegü
ket, hanem az úgynevezett természettndományok jó része is. köztük
első sorban a physiologia, mely használ ugyan kisérletet, dg messze
áll attól, hogy a számvetésnek valami nagy hasznát vegye. E módon
az orvostudomány is veszíti tudományos jellegét. Viszont ha a tudo
mány nevét oly széles értelemben veszszük, hogy beleférnek a természet
tudományok valamennyien s ráadásul az orvostudomány is, mért ne
vehetnők oly tág értelemben is, hogy ott a társadalmi tudományok,
köztük a philosophia is, helyet foglalhassanak? De mindegy, a dolgo
kon semmit sem változtat, bárhogy nevezzék őket. Hívják bár a philosophiát tetszés szerint tanulmánynak, vagy vizsgálódásnak, vagy ész
gyakorlatnak, az marad a m i ; bizonyára nem nyer több szilárdsá
got azzal, ha tudománynak hívják, valamint szilárdságából akkor sem
veszít, ha e nevet megtagadják tőle. Ejtsük h á t el a szóharezot, tér
jünk a dologra!
Ismertetve v a n n a k : Gr.
1887, J?. Gleytöl; Dr. Tissié:

Sergi: La psyehologie physiologique,
Note sur quelques expériences faites
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dans l'état de snggestion, 1887, L. Marliertöl; S. Dosson: étude sur
Quinte Curce, sa vie et son ouvre, 1887, E. Plcavet: Dr Eduárd
Martinék: Zur Logik Lockes; Dr H. Romnndt: Die drei Fragen
Kants, 1887.
2. Mind, a quarterly review of psychology and philosophy, ez
idei 1-ső számának t a r t a l m a : On pleasure pain. desire and volition,
F. H. Bnwlleytöl; The psychological laboratory et Leipsic, S. Mck.
Cattelltol'; Individuálisra and State-action, T. Whittakertó'l: Origin
and Validity, D. G. RUchieU'!/. Ismertetve v a n n a k : M. Müller. The
science of thoiight, 1887; Sophie Bryant, Educational ends, or the
ideál of personal development, 1888, ./. Sullytöl; L. Johnstone; a sliort
introduction to the study of logic. 1887, W. S. Johmontól; G. Fonsengrive, Easai sur le libre arbitre sa theorie et son histoire, 1887 és F r . J.
Mach, Die Willensfreiheit des Menschen, 1887, Thomas Whittakertől.
3. Vierteljahrschrift für wissenschaftliche Philosophk, unter Mitwirkung von M. Heinze und "W. Wundt, herausgegeben von R. Avenarius, ez évi első füzet t a r t a l m a : A. Meinong: Über Sinnesermüdung
im Bereiche des Webersehen Gesetzes; Gr. Símmel, Bemerkungen zu
socialethischen problemen; 0. Külpe, Zur Theorie der sinnlichen
Gefüble; A. Wernicke, Die asymptotische Funktion des Bewusstseins.
Ismertetve van : F. Tönnies, Gemeinschaft und Gesellschaft. Abhandlung des Communismus und Socialismus als empirischer Culturformen.
1887. F r . Paulsentőf.

