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elismerték a tudomány míívelése ösvényének, nem kevésbé fontos fel
adattá vált a tapasztalás módszerének megrigyelése ; melyen, közbeis
merés szerint, igazsághoz jutunk. í gy lőn a természettudományok mód
szere s az a bizonyosság, hogy e módsza1 a szellemi tudományok terén 
is alkalmazható, a kutatás fontos részévé.» Másutt igy szól: «Arra 
határoztam magamat, hegy általános emberi képzeteinket veszem 
vizsgálódásom tárgyává s próbára teszem, miként válnak egymásnak 
támaszokká. Ha aztán e vizsgálódás különböző s önálló képzet körök
höz vezet, arra kellett következtetnem, hogy az ismeretnek ugyan
annyi forrását vegyem föl. í g y képeztem ki azt a tanomat, mely az 
ismeret öt forrásáról szól. Ezek elseje az érzéki észrevétel ; ehhez járul 
az érzéki érzelem; harmadik a szépérzék; negyedike az erkölcsi érzék; 
s végül ötödik a vallásos érzék! 

Opzoomer e tételei, látnivaló,.kihívják a kritikát, s maga szer
zőnk, minden rokonszenve mellett is a nagy tehetségű holland bölcsész 
iránt, nem egy alapos észrevételt tesz rendszerére. 

./. G. Fichte und seine Vorgánger, von Kuno Fischer. Ziceite neu bearbeitete 
Auftage. Heidelberg, 1890. 

E terjedelmes, kilenczedfélszáz oldalra terjedő bölcsészeti mű, most 
jelent meg második kiadásban és ötödik kötetét képezi Kuno Fischer 
az újabb bölcsészet történelme czimű nagy munkájának. E jelentékeny 
irodalmi vállalat, m e n n e k nevezetes része van abban, hogy a bölcsé
szeti érdeklődés Németországban ébren van tartva, eddig a következő 
kötetekkel jelent meg: I. Descartes és iskolája; első rész: Descartes; 
második rész : Spinoza. Három kiadást ért meg. I I . Leibnitz, szintén három 
kiadást ért meg. I I I . Kant, első rész: A kritikai philosophia keletke
zése és alapvetése. Három kiadást ért meg. IV. Kant, második rész: 
A Vernunftsystema a Vernunftkritika alapján. Három kiadást ért 
meg. V. a fentczímzett; s végül VI. Schelling első és második kötete. 

Napjainkban nem egy oldalról irányul újból a figyelem Fichte 
bölcsészeti álláspontja felé, jeléül annak, hogy van egészséges mag 
rendszerében. Ez egészséges magot pedig a jövő, nagy vonásokban 
készülő bölcsészeti rendszerének érdekében, szükségessé vált értékesíteni: 
Kuno Fischer nem csekély szolgálatot te t t jelen művével az elvont 
eszmék kedvelőinek, mert erősen kidomborította mindazt, a mi fel
fogása szerint Fichte rendszerében maradandó. Könyve négyfejezetből 



u ÉRTESÍTI) 

s egy, a Kant-utáni philosophia történelméhez szolgáló bevezetésből 
áll. E bevezetés szól a Kant-féle philosophiáról : \.mint ismerettanról; 
2. mint szabadságtanról; .'í. mint fejlődéstanról. Bírálat alá veszi továbbá 
a Kant-féle alaptanokat s kijelöli a Kant-utáni philosophia feladatait 
és irányelveit. 

Az első könyv, mely 115—236 oldalra terjed Á'. L. Reinhold, 
Salamon Maimon, Sigismund Beck. és Jacobi hatásával foglalkozik. 

A második könyv, mely 237 -396 oldalon Fichte és művei viszo
nyait, a következő tizenegy, főbb ezímen tárgyalja: Fichte jellmezése. 
kedélyének alapvonásai — Fichte ifjúsága. Akadémiai tevékenysége 
és csatái; Az atheismus v i ta; Fichte távozása Jenából; Fichte életé
nek utolsó korszaka; Berlin és a háborús idők. Fichte bölcsészeti kifej
lődésének korszakai és i ra ta i ; Fichte irodalmi kísérletei, a kijelentés 
kritikája. A gondolkodás szabadság.ós a franczia forradalom jogszerű
sége. A forradalom jogszerűsége az erkölcstörvény álláspontjából. Az 
előjogok az államban, a nemesség. Az előjogok az államban, az 
egyház. 

A harmadik könyv a 399—633. oldalom a «Wissenschaftslehre»-t 
a következő tizenhét fejezet alatt tárgyalja: Az elementáris philo
sophia és Aenesidemus kritikája; a Wissenschaftslehre fogalma és 
feladata. A Wissenschaftslehre alapjai és alaptételei. A kategóriák 
módszeres levezetése; a theoretikus Wissenschaftslehre alaptéte és fő 
problémái. Az alkotó képzelet, mint elméleti alaptehetség. Az elmél
kedő szellem kifejlődése. A gyakorlati Wissenschaftslehre alapvetése 
és rendszere. A jog elve és alapvetése. Az államtan. A politika a 
természetjog alapján; a törvényhozás s a zárt kereskedelmi állam-
A házasság és családjog; a nép és a világpolgárjog. Az erkölcstan 
elve és alapvetése. A kötelesség fogalma; az erkölcsi öntudat kifej
lődése; a morális bajok. Az erkölcstörvény tartalma; a kötelességtan 
felosztása; a fóltételes kötelességek. A föltétlen vagy absolut köteles
ségek. A tudós és a művész hivatásszerű kötelességei. A vallás fogalma 
a Wissenschaftslehre álláspontján. 

Végül a negyedik köuyv a 635—840. oldalon : «TJj előadása és 
alapvetése a Wissenschaftslehre»-nek, fő czimen a következő tizen
három fejezet alatt tárgyalja s végzi be az ü g y e t : A Wissenschafts
lehre összefoglalása és új előadása. Az ember rendeltetése : 1. a 
probléma: kétely és tudás. Az ember rendeltetése: 2. a probléma 
megoldása; a hit. A jelenkor alapvonásai. Folytatás ; a kor társadalmi 
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és vallásos állapota. A boldog életre való utalás, vagy a vallástan. 
Beszédek a német nemzethez : 1. az újkor és a német nemzet. Beszé
dek a német nemzethez: 2. az új népnevelés. Egyetemi tervezet. 
A "Wissensehaftslehre későbbi fejlődés formája. Az öntudat tényei és 
az új államtan. Fichte tanainak jellemzése, kritikája. 

Die Grundlagen der Wissenschaft, von Dr Hermann Schef/ier. 
Braunschweig 1889. 

Schefflert előkészületei s hajlamai a külvilág, közelebb a termé
szet tanulmánya vonzzák s a philosophiai próbálkozásai rendszeresen, 
mint a «Naturgesetze» a «Welt» czímű műveiben, onnan kapják a 
lökést. 

í g y tör tént ez a jelen munkájával is. Németországban a múlt 
őszön nagy feltűnést ke l te t t Hertz tanárnak a természetvizsgálók 
heidclbergi gjmlésén t a r t o t t felolvasása az elektriczitás lényegéről-
Ez előadás ugyanazon a csapáson haladt, a melyet Hertz a berlini kir. 
tud. akadémiában 1888 decz. 13-án t a r t o t t értekezéseiben is követett, 
melyben annak a nézetnek adott kifejezést, hogy a fény. a sugárzó hő 
s az elektrikus hullámzás az athéniek azonos állapotai. Szerzőnk e 
tételre vonatkozólag így i r : «Nincs az a csoda, melyet a fanatismus 
nagyobb hévvel karolna föl, mint fölkarolták azt a tévtant. Azt 
olvassuk ugyanis, a nevezett felolvasásra vonatkozó jelentésekben, 
hogy Hertznek sikerült «egy sphinxnek a ta lányát megoldani)): hogy 
Hertz «oly magaslatokra jutott, honnan meglelte az u t a t az elektriczi
tás tartományából a fény tartományába)); hogy Hertz «e két tarto
mánytörök időkre egyesítette)); hogy «minden fény, származzék bármely 
forrásból, nem egyéb elektrikus tüneménynél)); "hogy az embernek, tud
tán kivül, csudálatos elektrikus szerve van, tudniillik a szeme»; «hogy 
végül — Hertz felfedezései — oly győzelmet vívtak ki, melynél di
csőbbet elérni alig lehet». 

Ezeknek, a hírlapok és folyóiratok által terjesztett nézeteknek 
a tövisei sebzettek föl újra Schefflert, hogy megirja a tudományok 
alapjairól szóló s «az igazság s a tudomány barátainak)) ajánlt e 
könyvét. 

j A fent említett Hertz-féle vívmányokra ezt a megjegyzést teszi 
szerzőnk: «Hogy az elektrikus áram oscilláló mozgás, mely, mint 
minden e nemű mozgás, hullámokra osztható; továbbá hogy az elek-
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