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nyúló megoldási módokat még ingatabbaknak nézi. Szükséget látja
tehát, hogy mindenekeló'tt maga a probléma, minden félreértéstől men
ten legyen kitűzve s épen arra vállalkozik a fentczímzet tanulmány
ban, mit azért «bevezetésnek» mond a lélektanba. Az érdekes vizsgálódás
a következő' vVtjelölcík szerint halad: 1. A lélektan t á r g y a (a lélektan
fogalma Aristoteles szerint; a lélektan fogalma az újkoriaknál, az ön
tudat problémája; az öntudat fogalma, az öntudat, mint tartalom és
tevékenység ; az öntudat tartalmának összeköttetése, mint a lélektan
t á r g y a ; az öntudat, mint czél, az idó'forma jelentó'sége). 2. A lélektan
módszere (a lélektan eljárása különbözik egyéb tárgyias tudomány el
járásáról ; az öntudat s tárgyának kölcsönhatása, az öntudattünemé
nyek alapmegfejtése "egyedül az objectiv oldalon lehetséges, egy termé
szettudományi lélektan eszméje; a tapasztalat monismusa, az ismeret
feltételek realismusa; a psychikai megmagyarázásának lehetó'sége a
psychikaiból ; a természetismeret vélt h a t á r a i ; a subjectivitás újra
szerkesztése, mint e lélektan tulajdonképeni feladata; az ismeret objec
tiv és subjectiv megalapítása; az idealismus igazsága és látszata: az
ismeretkritika s a lélektan kölcsönös vonatkozása).

SZERKESZTŐI ÜZENET.
Sz. A. Mint láthatja, a paedagogia ügyét épen nem ejtettük el. Eredeti szándé
kunkat, tudniillik, hogy a nevelés és tanítás általánosh kérdésein kívül, a nálunk eset
leg napirendre kerülő gyakorlati kérdéseket is megvitassuk s így a philo<ophia mellett
a fontosabb paedagogiai kérdések szemléjét felöleljük, jónak láttuk szűkebb körben
alkalmazni. Erre kényszerített bennünket terünk szűk volta; aztán erre indított az
a körülmény is, hogy — mint értesült róla — két paedagogiai tartalmú irodalmi
vállalat is van készülőben, melyek ezéljuknál fogva alkalmasabbak a paedag. napi kér
déseinek megbeszélésére. A félben maradt tanulmányt azonban, még ha más formát
adunk is neki, lehetőleg mielőbb bemutatjuk.
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