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általános érvényű tudomány, empirikus és spekulatív jellegű tudo
mány egyaránt". Utóbbi oldaláról viszonyba lép a metaphysikával. 

Á II. fejezetbon Wundt „akaratszabadsága" elméletét ismer
teti és pedig' egyenként behatóan méltatva a tudatot és annak elemeit 
a lélek fogalmát, a psyohologiai parallelismust s a psyehikai kausa-
litást. Máig sincs eldöntve, hogy az akarat problémája a psycholo-
gia és az ismeretelmélet körébe tartozó elméleti, vagy pedig az 
othikába vágó gyakorlati kérdésnek veendő. Wundt szerint a kér
dés túlnyomóan ethikai jellegű probléma, s mint ilyen, a belső és 
külső kényszer mentességének, az akarat ethikai erejének és derék-
ségének, a különböző motívumok ós cselekvőségek észszerű mérle
gelésének s az ellentétes lehetőségek közötti választókópessógmek 
mondható. Szerzőnk szerint Wundtnak nem sikerfiit kielégítően meg
magyaráznia az akarat problémáját, mivel nála homályos a kausa-
htás s a szabdság közötti viszony. 

A III. fejezet ismerteti Wundt fejtegetéseit „a lelkiismeretről 
és az összakaratról" ós pedig bő kritikai megjegyzések kíséretében 
behatóan méltatva az individualismus és az universalismus kérdését. 
Wundt ̂ irtózik az egyéni akaratnak Leibnitz, Herder, Goethe, Hum
boldt,̂  Stimer, Dühring, Schopenhauer és Nietzsche-féle meghatáro
zásától s a sociális-ethikai fejlődés vógczólját nem az emberben, 
hanem az emberiségben látja. Szerzőnk szerint „Wundt ethikája áll 
vagy esik az összakarat reális valóságának" a kérdésével, s abban 
az „omnipotens" összakaratban Schopenhauer lángelméjéhez és 
Nietzsche „Übermensch"-jéhez hasonló megvalósíthatlan ábrándos 
ideált lát. „Oly gyámoltalan és fájdalmas alakot, a melynek isteni-
tését meg fogja köszönni a vallásos tudat", s a moly „a görög 
hősök imádására" emlékezteti az olvasót. Ez összakaratnak fokozatai 
a család, a nép, az állam és az emberiség. Szerencse, hogy „az 
összakaratnak ez a Zeuszé még meg nem született, s az emberiség
nek nincs is arra szüksége". 

Az utolsó fejezet Wundt ethikájának „erkölcsi alapfogalmait" 
ismerteti és pedig közelebbről az ethika módszereit, az erkölcsi 
czélokat, motívumokat és normákat. Itt behatóbban méltatja az ethika 
normatív jellegét, az egyéni, társas ós humánus czélokat, a meg
figyelés, értelem és észmotivumait s az erkölcsi normáknál az egyéni, 
sociális és humánus normák érvényét és jelentőségét. A ki Wundt 
ethikai rendszerét ismeri, méltányolni fogja az ő mélyreható és meg
győző fejtegetéseit. Szerző bizonyos intuitióval tudja itt is követni 
Wundt gondolatmenetét. 

Művének befejezéséül a szerző „Kritik" ez. alatt bírálati össze
foglalását adja Wundt ethikájának (97—127. 1.), s ez az ő tanul
mányának legeredetibb és legönállóbb része. Minden tudományos 
egyik legfőbb feladata a legfőbb erkölcsi czélnak s az erkölcsiség 


