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vagyis a moralitás tartalma és annak külső formája : az erkölcsi jellemű 
cselekedetek között, mely utóbbiakból az igazi belső erkölcsi érzületre 
soha nem is lehet biztos következtetést vonni, mert nincsen olyan 
(közös) mértékünk, a melylyel az erre megkivántató műveletet végre
hajthatnánk. Ez az oka, hogy az új álláspont: 

8. az ethikát nem is tekintheti imperativ tudománynak - hanem 
az erkölcsi élet természettanának definiálja; a melynek nem az a föladata, 
hogy parancsokat osztogasson, a melyek végrehajtását azonban sem 
eszközölni, sem ellenó'rizni nem képes; hanem hogy azt a problémát 
iparkodjék megoldani: vájjon constatálhatók-e az emberi természetben. 
az élő szervezet sajátságai között olyan hajlamok vagy eredeti dis-, 
positiók, melyek az erkölcs gyökere gyanánt kell hogy tekintessenek ? 
S ha csakugyan léteznének ilyen természetes előfeltételek, pontosan 
kitanulmányozott természetökböz mérten, miképen használhatók fel 
arra nézve, hogy a hasznos erkölcsi tulajdonok minél jobban értéke
síthetők legyenek, a károsak ellenben kifejlődésükben lehetőleg meg
akadályoztassanak ? 

j^rról természetesen szó sem lehet, hogy az ilyen eszközökkel és 
módon felépített ethikai rendszer akárhány előítéletet, tantételt, meg
szokott szólásmódot, hiedelmet, talán meggyőződést meg ne bolygasson. 
Hogy nem egy rosszhiszemű gyanúsítás- és rágalmazásnak is ki lesz 
téve: nagyon valószínű. Mindez azonban nem baj — hacsak bátran 
megállja helyét mind ezen megtámadásokkal szemben és felállított 
tantételeinek megdönthetetlen igazsága hirdethesse győzedelmet!)) 

Beszél, melyet a budapesti kir. tud. egyetem újjáalakításának 109. évfor
dulója alkalmából 1889. évi május hó 13-án mondott Klinger István, a 

lelkipásztorkodás ny. r. tanára, a kir. tud. egyetem e. i. rectora. 
Klinger István rectori beszéde philosophiai themával foglalkozik: 

«Az emberi akarat természeti szabadságával)). Beszédének e themá-
hoz való jogczimét, ő, a lelkipásztorkodás tanára abban találja, hogy 
a ((lelkipásztori hivatal föladatának tekinti az embert arra vezetni, 

.arra képesíteni, hogy a teremtő törvényeit önként és szabadon telje
sítve, rendeltetését elérje. Az emberi akarat szabadsága tehát alapja, 
föltétele működési sikerének.» 

E föltételt Klinger István veszélyeztetve látja «sok tudós amaz 
állítása által, hogy az ember elhatározásaiban s cselekvéseiben a kény-
szerültségnek van alávetve s azért a mit határoz és tesz, belső kény-
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.szerűségből határozza és teszi.» «Ezek ellenében szándékom, mond 
Klinger István, aaz ember természeti szabadságát bevitatni.» 

Látnivaló, hogy Klinger István nem válogatós sem a szókban, 
sem a fogalmakban. Ha válogatósabb lett volna a szavakban, alkal
masint nem használja a «be vitatnia szót. (Lejebb azt mondja : «Tudom, 
hogy egy rövidke beszéd keretében vajmi nehéz s csaknem lehetetlen 
e fontos tárgyát kimerítően bevitatni») Épen oly kevéssé válogatós 
Klinger István a fogalmak szabatos használásában. Ha e részben válo
gatósabb lett volna, alkalmasint megmondja, hogy beszédének tárgya 
az akarat szabadsága régi tana helyességének újabb érvekkel való 
támogatása s egyúttal megczáfolása ama tannak, mely az akarat 
kötöttségének elvét vallja; és nem tűzi ezéljának az «ember természeti 
szabadságának» kimutatását. 

Ennek a két. ellentétes tannak tudvalevőleg hosszii története van, 
s kettőj ök közül mindaddig okvetlenül az a tan volt a diadalmasabb, 
melyhez ezúttal Klinger István is szegődik, mig vitáik közös alapon, 
a metaphysikai érvelésen fordultak meg. Mihelyt azonban az akarat 
kötöttségének tana az exaot megfigyeléseket körébe vonta, s tapaszta
lati alapon szervezkedett újra, s építi föl napra-napra mind több 
világosságot árasztó rendszerét, az akarat szabadságának védői, ha az 
-egyenlőtlen vitát egyátalán fönn akarják tartani, ugyancsak rá van
nak szorulva, hogy megszaporítsák s megújítsák érveiket. 

Azt a leghívebb követője sem mondhatja el Klinger .Istvánról, 
hogy tana érdekében csak egyetlen új érvet is előhozott volna, még 
kevésbbé mondhatja el, ennél fogva azt, hogy a hódító determinismus 
tételei közül csak egyet is megczáfolt volna. 

Klinger István beszédjének összes ambitióját az képezi, hogy ki
jelentse hithűségét a liberum arbitrium indifferentiae tanához; s azután 
az, hogy hithűségét a legheterogenebb művekből vett szemelvényekkel 
a tudományos érvelés színébe mutassa be, végül hogy megtámadja 
•egyetemünk kitűnő philosophiai tanárát Pauert. 

Hogy mily szerkezete van Klinger István érveléseinek ennek 
bővebb bizonyságára csupán egy adatot hozunk föl. Bizonyításainak 
sorozatát Mill Stuart-tói vett idézésekkel kezdi. A ki ismeri Mi 11 
Stuart positivista törekvéseit, előre megítélheti, hogyan illenek bele 
a hírneves angol író eszméi Klinger István, a magyaroszági lelki 
pásztorkodástan tanára érvelésének szövedékébe. De még a Mill Stuart 
törekvéseit ösmerőket is meglepi a bona fides ama hiánya, melylyel 
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Klinger István a «0n liberty»-t fölhasználja. Klinger Istvánnak ugyanis 
arra volt szüksége, hogy thémája, az úgynevezett akarat szabadság 
érdekében, az egyéni szabadság érzetét juttassa előtérbe. E czéljára 
nem volt neki elegendő XIII . Leo pápa körlevele, melyre csak másod
sorban hivatkozik, de szükségét érezte annak, hogy elavult tanai 
nagyobb bizonyosságára egy köztekintélyben álló prophan irót is meg
szólaltasson. Ez a prophan iró Mill Stuart, kinek : «A szabadságról)) 
irt munkájának bevezetése e határozott kikötéssel kezdődik: «E munka 
tárgyát nem az úgynevezett akaratszabadság, mely oly helytelenül lőn 
ellentétbe állítva a bölcseimi szükségesség hibás elnevezésű elméletével: 
hanem a polgári, vagy társadolmi szabadság, tehát azon hatalom termé
szete és határai képezik, melyet a társadalom az egyén felett jogosan 
gyakorolhat)). Klinger István, mégis, minden aggodalom nélkül fog 
hozzá, hogy az «ember természeti szabadsága)) tanának érdekében 
fölhasználjon egy irót. ki határozottan kiköti, hogy sociologiai ter
mészetű munkát ír a szabadságról. 

Értekezését, quasi re bene gesta, a determinismus ellen ezzel az 
aposfrophalással végzi, melynek fulánkja alig hord magában annyi 
mérget, mint az iró által szándékolva volt : «Nem nagy szolgálatot 
tesznek azért az emberiségnek s különösen hazánknak, hol az egyén 
érvényesítésének érzete annyira ki van fejlődve, kik a tudomány 
mezébe öltözött álokoskodásaikkal e nézeteket terjesztik. Érvényesülni 
fog rajtuk a természet nagy szava : epri est causa causae est etiam caiisa 
causati. Vigasztal azonban, hogy bármennyire is fog sikerülni egy-
időre hamis tanaikkal az emberi társadalmat megmételyezniük, az er
kölcsi romok között phönixként fel fog emelkedni az emberi öntudat 
s hangosabban hangoztatandja: cselekedeteim ura én vagyok*. 

A philosophia világirodalma 

az 1887. és 1888. évben. 
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