
Könyvismertetés. 

Jelentés. 
„ Az Akaratszabadság problémája" címen Fejes Aron, nagy-

enyedi Bethlen-kollégiumi r. tanár, tanítóképzőintézeti igazgató, 
értekezést írt s munkáját Budapesten, az Athenaeum könyvkiadó-
vállalatnál kinyomatta. Szerző az akaratszabadság kérdését tör-
ténelmi fejlődésében vizsgálja; ismerteti az akarat pszichológiai 
folyamatát; a lélektani vizsgálódások eredményeit kapcsolatba 
hozza az erkölcsi és vallásos élet idevágó kérdéseivel; az akarat-
szabadság értelmezéséből következtetéseket von ethikai célokra. 
A kérdés tárgyalásában filózófiai, theológiai, szociológiai és peda-
gógiai szempontokat tart szem előtt. 

A 9 ívre (144 oldalra) terjedő mű ára fűzve 3 korona; 
kötve: 4 korona. Megrendelhető a szerzőnél, Nagyenyeden. — Tanári, 
lelkészi, tanítói és ifjúsági könyvtárak részére, valamint érettebb 
ifjak jutalmazására alkalmas mű. Mindenki, aki filozófiai és 
pedagógiai kérdések iránt érdeklődik, haszonnal olvashatja. — 
Tíz példány rendelésénél egy példány ingyen. 

A mű tartalomjegyzéke a következő: 
I. A kérdés lényege. Indeterminizmus és determinizmus. A 

kérdés tárgyalásának vezető szempontjai. II. A probléma történelmi 
fejlődése. A) A biblia. Ó-szövetség és újszövetség. Β) A görög 
bölcsészet. Szókratész előtti bölcsészet. Szókratész. Platón. Arisz-
totelész. Epikureisták. Sztoikusok. C) A középkori bölcsészet és 
a reformátorok. Görög egyházatyák: Alexandriai Kelemen. Origenes. 
Chrysostommos. Nizzai Gergely. — Latin egyházatyák: Pelagius. 
Augusztinus. Cassianus. —Scholastikusok: Aquinói Tamás. Duns 
Scotus. — Tridenti zsinat. Jezsuitizmus. — Reformáció kora: 
Erasmus. Luther. Melanchton. Kálvin. Zwingli. D) Az újkori böl-
csészet Kantig. Descartes. Spinoza. Leibnitz. Angol bölcsészek: 
Hobbes. Locke. Hume. — A francia enciklopédisták: Holbach. E) 
Kant és követői. Kant. Fichte. Schölling. Hegel. Schopenhauer. 
Hartmann Ε. Herbart. Schleiermacher. Wundt W. Ribot. Moral-
statisztikusok. Angol bölcselők: Buckle. Mill. Spenzer. — Magyar 
filozófusok: Pauer J., Öreg J., Szlávik Μ., Bartók Gy. III. Lélek-
tani fejtegetések és erkölcsi következtetések. A) Az okság törvénye. 
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Wundt. Β) Az akarat. Wundt. C) A jellem. Kant és Schopenhauer. 
D) A transzcendentális szabadság. Kant. Schopenhauer. Leibnitz. 
Wundt. Dogmatikusok, theológusok. E) Az erkölcsi akarat fejlő-
dése. Spenzer Η. Szociológiai fejtegetések. F) Az erkölcsi akarat 
szabadsága. Wundt. G) Ethikai következtetések. Bűn, felelősség 
fogalma. Isteni kegyelem. Theologiai, ethikai és szociológiai fel-
fogások. Reformátorok. H) Az erkölcsi szabadságra való nevelés. 
A nevelés lehetősége; feladata. Az akaratképzés, eszközei. Testi, 
értelmi és erkölcsi nevelés. Az erkölcsi esemény. Az akarat bete-
ges jelenségei; pszichofizikai defektusok. IV. Összefoglalás. Inde-
terminizmus; determinizmus. Ethikai determinizmus. 

Előfizetési felhívás. 

Ámós prófétához egy tudományos kommentárt írtam modern 
szövegkritikai alapon. Mivel az ilyen tudományos munkáknak nem 
nagy az olvasó közönsége másutt sem, nemhogy nálunk, azért a 
parókiális könyvtárbizottságba vetettem minden reményemet, 
hogy az majd kiadja. De az, amint a legilletékesebb helyről 
értésemre adták, annyira el van foglalva a magyar tudományos 
theologiai irodalom megteremtésével, hogy efélékre nem ér rá. 
Ennélfogva kénytelen vagyok azt előfizetők segítségével kiadni; 
és ezennel felkérem azokat, akik ebben támogatni készek, hogy 
az előfizetési dijat, 4 koronát, hozzám f. é. szept. 30-ig posta-
utalványon annyival inkább is megküldeni szíveskedjenek, mert 
a munkát, mely körülbelül 7—8 ívre fog terjedni, minden esetre 
kiadom, de épen csak annyi példányban nyomatom, ahány elő-
fizetőjelentkezik. Könyvárosi úton nem lesz kapható, gyűjtőíveket 
sem bocsátok ki. Az előfizetők október folyamán egyszerű bér-
mentesített postai küldeményként kapják meg. 

Kezdete akar ez lenni a prófétákhoz, só't, ha nálunk még 
nagyot remélni szabad, más könyvekhez is kiadandó kommen-
társorozatnak. Azért kezdem azt Amóssal, mert, mint meglehetősen 
tudott dolog, az ő könyve a legrégibb prófétai könyv. Bármiképen 
sikerüljön is ez a vakmerő vállalat, az időrendben utána követ-
kező könyvet még kiadom, mihelyt csak lehet és ha az sikerül, 
akkor jön utána a többi szintén időrendben, előre meg nem 
határozott, de mégis rendes időközökben; ha pedig nem, akkor 
nem. Ha elegendő előfizető jelentkezik, akkor a következő füzetek 
árát a szerint fogom megszabni. 

Még csak azt jegyzem meg, hogy a munka tisztára tudo-
mányos célt szolgál ugyan, de azért igyekeztem úgy írni, hogy 
akik már elfelejtettek héberül, azok is nehézség nélkül olvashassák. 

Kolozsvár, 1912. augusztus hóban. dr. Kecskeméthy István, 
theol. igazgató-tanár. 


