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A „Zeitschrift für Psychologie und Physiologie der Sinnes-
organe" H. Ebbinghaus- és A. Königtől szerkesztett folyóirat ez 
évi 2 — 3 - i k ke t tős füzetében figyelemreméltó czikket találunk 
Helmhólstól: „Über den Ursprung der richtigen Deutung unserer 
Sinneseindruclce" czím alat t . A régibb philosophok és psycho-
logok haj landók voltak mindent , a mi érzéki észrevételi képeink-
ben minden eszmélés és gondolkodás nélkül és mégis mindenkinél 
egyforma módon jön létre, a perceptio fogalma alá sorolni, és az 
idegrendszer szerves berendezésének közvetlen eredménye gya-
nánt tekinteni , melynél még az ú. n. alsóbb psychikai folyamatok, 
pl. az emlékezés közreműködését is tel jesen figyelmen kívül hagy-
ták. Ezzel szemben Helmholtz k imuta t ja , hogy vannak képzeteink, 
melyek szintén minden eszmélés és gondolkodás nélkül j önnek 
létre., de a melyeknél az idegrendszer működése mellett az alsóbb 
psychologiai folyamatok közreműködését mégis el kell ismerni. 
Fej tegetéseinek végeredményét következő három pontba foglalja 
össze : 1. az ember veleszületet t természetének hatásaképen csak 
reflex-mozgások és ösztönök vehetők f e l ; 2. a szemléletek kép-
zésénél az emlékezés öntudat lan munkájával l é t re jö t t inductiv 
következtetések já tszanak kiváló szerepet ; 3. kétséges, váj jon a 
felnőttek képzetkörében egyáltalán találhatók-e olyan ismeretek, 
a melyek más forrásból fakadnának . 

A 4-ik füzetben W. Prey er „Die Empfindung als Function 
der Beizänderung11

 czím alat t közli e kérdésre vonatkozó észre-
vételeit, s főleg azon, lélektani szempontból kiválóan érdekes 
problémával foglalkozik : váj jon a belső ingerek, melyek az ide-
ges központokra ha tnak , ugyanazon törvényeknek hódolnak-e, 
mint a külső ingerek ? E végből számos kísérletet ha j to t t végre, 
tapaszta la tokat gyűj tö t t és sikerült constatálnia, hogy a külső 
ingerek törvénye a belső ingerekre nézve is áll. Az mindenesetre 
bizonyos, hogy a légzési centrumok és a velők összekötött görcs-
centrumok feltét lenül alávetvék az idegingerlés általános törvé-
nyének. Legszembetűnőbben muta t j a ezt az elvérzésnél egyéb-
ként csalhatat lanul görcsöket létesítő ingerek hatástalan volta, 
azon esetekben, a melyekben ez a folyamat hosszú időközre van 
kinyújtva. Az ú. n. epilepsoid rángatódzások, melyek gyors elvér-
zésnél ál landóan je lentkeznek, teljesen k imaradnak, ha az állat 
lassan vérzik el. A miből világos, hogy lassú és folytonos elvérzési 
folyamat, az erős centro-motorikus ingert tel jesen ha tás ta lanná teszi. 
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Ugyanezen folyóirat eddig megjelent 1 — 4 . füzetében a 
következő philosophiai munkák vannak ismertetve. Az 1. füzet-
b e n : J. Volkelt-. Psychol. Strei t f ragen. Art. I I I . Paul Natorps 
Einlei t . in die Psych., ism. Wreschner (Ber l in ) ; Lange: Über 
eine häufig vorkommende Ursache von der langsamen und 
mangelhaften geisi. Entwickelung des Kindes. Berlin, 1893 . , 
ism. Urapfenbacb (Bonn); Sachs: Vorträge über Bau und Thä t ig -
keit des Grosshirns und die Lehre von der Aphasie und Seelen-
blindheit. Breslau, 1894. , ism. Ziehen ( J e n a ) ; Mauxim : Quel-
ques mots sur le nativisme et l 'empirisme, ism. Höpfner (Berl in) ; 
Külpe: Das Ich und die Aussenwelt. Philos. Studien. Bd. VII., 
ism. Stern (Ber l in) ; Besl: Zur Psych, der subj . Überzeugung, 
Zeitschr. f. Wel t Philos. Bd. XX., ism. Wreschner (Ber l in ) ; 
Kr äfft-Ebing: Hypnot ischeiExpir imente , Stuttg. ism. Umpfenbaeh 
(Bonn); Williams: A Revew of the Systems of E hies, founded 
on the Theory of Evolution, London, ism. Runce (Gr. L ich te r -
felde) ; Beutivegni: Anthropol . Formeln für das Verbrecher thum. 
Leipz. , ism. Umpfenbaeh (Bonn). — A 2., 3. ket tős füzetben : 
Kurella: Naturgeschichte des Verbrechers ; Bär: Der Verbrecher 
in an throp . Bez iehung; Lombroso und Ferrero : Das Weib als 
Verbrecherin und P r o s t i t u i r t e ; Nücke: Verbrechen und Wahn-
sinn beim Weibe stb., ism. Pe lman ; Langer: Psychophysische 
Strei tfragen, ism. Müller (Göt t ingen) ; Lehmann: Über die Bezie-
hung zwischen Atmung und Aufmerksamkei t . Philos. Studien. 
Bd. IX. , ism Götz Mens ius ; Bourdou: La sensation du plaisir. 
Rev. philos. Bd. 3 6 , ism. Cohn (Leipzig) ; Pick: Beiträge zur 
Lehre von den Störungen der Sprache. Arch. f. Psychiatr ie XXIII . , 
ism. Goldscheider (Ber l in) ; Gossen : Über zwei Fäl le der Apathie 
u. o., ism. Wallaschek (London) ; Pierre Janet: Der Geisteszustand 
der Histerischen, ism. Liebman (Bonn); Schrenk-Notzing: Der 
Hypnotismus im Münchener Krankenhause . Leipzig, 1894 . , ism. 
Pe lman ; Mingazzini: Sul collezionismo nelle diverse forme psico-
patiche Riv. di f renia t r ia XIX., ism Fraenkel . — A 4 füzetben : 
Wundt: Grundzüge der phys Psychol. Vierte Aufl. Leipzig. 1893 . , 
ism. Ziehen (Jena) ; Seth: Psychology, Epistomology and Metaphysics. 
Philos. Review. I., ism. Stern (Ber l in) ; Bourdou: L 'expression des 
émotions et des tendances dans le langage. Paris, 1892. , i>m. Bruch-
mann (Berl in) ; Bryan: On the development of voluntary motor 

ability. Amer. Jou rn . of Psych. V., ism. Placzek (Berlin).  
* * * 



IRODALOM. 5 3 5 

A „Revue philosophique" 8-ik (augusztusi) füzete gazdag 
-a bölcselet tudomány legújabb kérdéseit érintő jeles tanulmányok-
ban. hogy csak Delboeuf nagyfi ntosságú czikksorozatának folyta-
tásá t említsük fel m ndeneke lő t t : „a répi és az ú j geometr iáról" . 
Kiindul a geometria alapvető fogalmainak egymástól annyira eltérő 
meghatározásaiból , p. o Euklides és Legendre-nál s ennek con-
s ta tá lasa után azt kérdi : vájjon ha egy tudomány elvei magya-
xázatánál ily nagy eltérésekre találunk, lehet -e azokat véglege-
seknek és kifogásolhatat lanoknak neveznünk? 

Ú j meghatározásokat keresve, Dt lboeuf mindenekelőtt tisz-
t ába akar jönn i azzal, hogy kétféle meghatározásokról lehet szó. 
Vannak meghatározások, melyek úgyszólván eonstruál ják a meg-
határozandó tárgyat . Ilyenek a geometriai meghatározások is túl-
nyomólag. Vannak aztán meghatározások, melyek tisztán leírók, 
azaz a tárgy fölismen sére szolgálok; ilyenek a bolygók, csilla-
gok meghatározásai. Mindkét meghatározásnál fődolog, hogy azok 
egybevágjanak. 

Hosszú fejtegetései után, melyek során elismeréssel emlé-
kezik meg az euklidesi tételek megvilágítása terén a magyar 
Bolyai s az orosz Lobacsevszky által elért korszakalkotó ered-
ményről : abban culminál Delboeuf. hogy voltaképen számtalan 
geometr ia lehetséges, de azok mind Eukl ides geometr iáján alap-
szanak , s illuiio azok törekvése, kik a geometriának szélesebb 
alapo. igyekszenek keresni, mint az euklidesi geometria. 

A meteuclidianus geometria pbilosophiai hordereje két-
ségbevonbatlan, a mennyiben ecry fantast ikus tér construálására 
vezet, de azért a metageometerek sem ingathat ják meg az eukli-
desi geometria sziklára építet t várát, mely még hosszú százado-
kon át lesz hivatva a világnak a számok tudományába való be-
avatására. 

Bourdon az életkor befolyását vizsgálja a rögtönös emlé-
kezőtehetségre (Influence de l 'age sur la memoire immediate"'). 
Észleleteit mintegy 100 iskolai növendéken tet te , a 8 - ik és 9-ik 
•életév között. A vizsgalatnak nagy fi nto-ságát abban lát ja, hogy 
a rögtönös emlékezés szoros összefüggésben áll a figyelem erejé-
vel s az öntudat terjedelmével, a lélek e két leglényegesebb tulaj-

donságával . 
E l já rásá t akként intézte, hogy például elmondott tisztán 

«s egyetlenegy ízben egy bizonyos számsort , melyet a tanítvány-
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