ÉRTESÍTŐ.
Uj álláspont, módszer és irányelvek az ethikában. Székfoglaló értekezés' dr.
Pauer Imre rendes tagtól. Olvastatott a II osztály ülésén 1889 okt. 11.
Budapest, 1889. Kiadja a M. tud. Akadémia. 8° 59 lap.
Pauer Imre fentérintett értekezése, melylyel az akadémiában,
mint rendes tag, székét elfoglalta, a napokban megjelent. Az az új
álláspont, melyet az etliika körében magáénak vall, a modern tudomá
nyos törekvések és eredmények álláspontja, melyet eddigelé nálunk
annyi szabatossággal senkisem formulázott, mint Pauer. Az értekezés
történeti visszatekintéssel nyilik meg az etliika f íbb kérdéseire; majd
gyorsan ad rem tér s megjelöli a modern törekvések föladványát,
részletesen ismerteti munkásait, szilárd kézzel kitűzi a czélt, a mire
törekszik, miközben alkalmat lel ama velleitások visszautasítására,
melyek nálunk itt-ott, néha a hivatalos tekintély palástja alatt, a
leélt idők tarthatatlan elveit igyekeznek galvanizálni; kifejezi aztán
az új álláspont körvonalait, módszerét és irányelveit. Az ethikai
•irodalomra jelentőségteljes értekezésből közöljük a következőket:
«Annak a gyökeres tévedésnek, mely az egész görög-római erkölcs
bölcseleten keresztül húzódik, a fó'oka nem e módszernek fogyatékos
voltában, hanem abban az elhibázott álláspontban keresendő, mely elejé
től félrevezetve a kutató gondolkodást az erkölcsi élet alapjainak és
gyökerének vizsgálatában s ez alapon lehetetlenné téve az elfogulatlan
nyomozást, a^ erkölcsiség mivoltának meghatározásában is csak tévedést
tévedésre halmozhatott és halmozott. Azt a dogmatikus álláspontot
értem, mely kellő bírálat nélkül egyszerűen átvette a mythologikus
religio és államvallás köréből az ethikai fogalmakat és eudaimonistikus
jelleget öltve — eleve az egyéni boldogság legkülönbözőbb alakjainak
megvalósítását tűte ezélul az ethikában; később pedig — mondhatni
mindmáig — az utilitarismus czíme a l a t t lépett föl, lényegében azonban
29*
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— in ultima analysi — szintúgy az egoismusban birja gyökerét, mint
amaz ős alakja, a melyből fakadt. Voltaképen tehát az a dogmatikoegoistikus és eudaimonistikus álláspont mételyezte meg első sorban a
görög-római erkölcsbölcseletet; és vetette előre árnyékát az újabbkori
ethikai irányzatok nagy részére is, hogy mint általában domináns
álláspont tűnjék elő, a melynek gyökerében elhibázott és téves volta
teszi legfőkép szükségessé egy új álláspont felkutatását.
«Tényleg ugyanis úgy áll a dolog, hogy az újabbkori ethikai
elméletek is abban a végzetes tévedésben leledzenek, hogy a recompensatio elvére alapítottan végelemzésben szintén egoistikus jellegűek, és
ezen természetökből folyólag, következetesen olyan elemeket is föl
vesznek az erkölcsiség fogalmába, melyek attól substantialiter külön
böznek és merőben idegenek. Az egyedül igazolható, helyes álláspont
tehát emez újabb elméletekben sincs még eddig érvényre emelve, annál
kevésbé rendszerré fejlesztve.
«Abban rejlik a baj forrása, hogy mig más tudományok, szoros
kapcsolatban egymással, kölcsönös fejlődésök és fejlődhetésök legfőbb
biztosítékát az általok külön-külön elért eredmények megegyezésében
keresték — és emez elért eredményeket kölcsönösen saját tantételeik
próbaköve gyanánt tehintették, s ez által kölcsönösen egymás szigorú
controllja alatt álltak és állnak: az ethika elzárkózott érdektársainak
kutatásai elől, és mereven megmaradva régi álláspontján, ma is ugyan
azon apparátussal akar beilleszkedni a tudományok rendszerébe, a
melylyel századok előtt dominált. Ez által természetesen a legelementárisabb tudományos követelésekkel áll ellentétben és saját tudomá
nyos reputatióján ejti a legnagyobb csorbát, melyet kiköszörülni csak
úgy lehet, ha rendről-rendre elfogulatlan bírálat alá veszszük mind
azon erkölcsi fogalmakat, axiómákat, postulatumokat. a melyek mind
máig dogmákképen szerepelnek az ethikában, és összevetve azokat a
modern kutatás igazságaival, fölvetjük a kérdést: mennyiben egyeztet
hetők össze ezen eredmények az ethika egyes inveterált tantételeivel
és alapfogalmaival ? Mennyiben módosíthatók és módosítandók e fogal
mak ? Mennyiben tekintendők teljesen hibásaknak, tehát hasznavehe
tetleneknek ? És mennyiben talán csak kiegészítendők s a mai tudo
mányos eredmények szerint átalakítandók gyanánt ?
«A mi jól felfogott feladatunk csak az lehet, hogy mentten minden
előítélettől, a hagyományos erkölcsi fölfogás és elvek gyakorolta
pressiótól, tisztán a komoly tudomány rendelkezésünkre álló eszközeit
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alkalmazva vessük föl és oldjuk meg a kérdést az erkölcs mivoltá
ról, alapja- és forrásairól, kifejlődhetésének törvényei-, föltételei- és
eszközeiről; s a nyert eredményhez képest formulázzuk a megfelelő
/ogalmakat, tantételeket és irányelveket.
«A jelzett eszközök: a sociologia ide vágó tantételei, a physiologia és psychologia újabb eredményei a morál- és criminálstatisztika
adatai s a rajtok alapuló deductio; — hozzáértő módon való alkal
mazásuk feljogosít, hogy kutatásaink végeredménye gyanánt exact
tantételekre számíthassunk.))
Kifejti ezután a moralitás s az organisatio viszonyainak kérdé
sét s a moralitás mivoltának meghatározásában döntő character problé
máját. E tekintetben egy helyütt igy szól: «És ez az egyéni szerve
zeti alkat vagy etnikai dispositio, vagy nevezzük bármely más néven,
képezi minden egyes embernek azon sajátságát, a mely nélkül már
nem lenne az, a k i ; a mi tehát az ő legeredetibb és — alapvonásai
ban — változatlan és állandó tulajdona, s a melynek egyéni állagától
függ a character-fejlődés és fejlesztés lehetősége. Talán elnevezhetnők
ezen eltörülhetetlen vonást — alap-charaktérnek; mely esetben aztán
a Schopenhauer tantételét úgy módosíthatjuk: hogy az alapcharakter
állandó és változatlan.))
«Valamint az ember szellemi képességei teljességgel megfejthetet
lenek bizonyos eredeti szervezeti dispositiók, talentumok felvétele nél
kül, a melyek egyszersmind örökölhetők: ép úgy az ember erkölcsi
mivoltának is megvan a maga eredeti substantiális alapja az u. n.
alap-charakterben, a melynek kitanulmányozása — főbb vonásainak
és alap-typusának kiismerése nélkül épen azért, magának a moralitás
lényegének vagy mibenlétének kérdésében sem lehet eligazodni.
így
jutottunk el fejtegetéseink folyamában azon ponthoz, a melynél már
— az előrebocsátott magyarázatok után — minden részletében elő
készítve áll előttünk a probléma : a moralitás mivoltáról. Mert egészen
tiszta dolog, hogy ha a moralitás a character dolga, a characternek
valamiféle tulajdonsága vagy vonása, úgy a character eme főbb voná
sainak, mondhatnám jellegzetes tulajdonságainak kitanulmányozásával
a moralitás és immoralitás mivoltának kérdését is eldöntöttük. Egy
szersmind arra az általuk már fentebb felállított methodikus óvó
szabályra is újabb fény d e r ü l t : hogy miért nem juthatni a meddő
apeculatio révén exact eredményre a moralitás mibenlétét illetőleg.
((Mindenesetre fontos

dolog, hogy a kérdésnek minden oldalról
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való tisztázásával végre-valahára tisztuljon a tudományos láthatár, és
kiderüljön, hogy az exact tudományos magyarázat és megoldás sem
vallást nem veszélyeztet — a minthogy egyáltalán semmiféle elméleti
kérdésnek tisztán elméleti fejtegetése nem lehet káros hatással —- s ha
mégis constatálható valami baj e tekintetben, ez inkább abban rejlik r
hogy az ignorantia vagy malitia, vagy mindakettő együtt a legszen
tebb törekvést is könnyelműen agyon gyanúsítják, ha ez által önző
érdekeiknek szolgálhatnak.
«Ezeknek eló'rebocsátásával áttérve a tantétel érdemleges tárgya
lására, első sorban a probléma történelmi részét kellene érintenem, ha
ugyan elég bőven nem foglalkoztam volna e kérdéssel az aethikai
determinismus elméleten* czímű munkámban, a melyre való utalás után
elégségesnek tartom, ha i t t csakis egyes reflexiókra terjeszkedem s a
kritikai áttekintés főbb eredményeit iktatom ide.
«Ez az eredmény épen nem kedvező az indeterministicus theoriára,
sem részleteiben, sem egészében. Sőt talán nem tévedek, ha azt az
állítást koczkáztatom, hogy a kérdéses theoriák a legjobb negatív
bizonyítékot szolgáltatják a fejtegetett tantétel ellen. Fejtegetéseik
egész menete, önkényes föltevéseik és különösen az az inconsequentia,
a melybe léptennyomon belebonyolódnak, nem hogy megszilárdítaná,.
de alapjában megingatja az indeterministicus álláspontot.
«Azzal az apparátussal, melylyel az az elmélet rendelkezik, nem
is lehet a mai tudományok vívmányaival megmérkőzni. Fogalmak,
melyek nagy része tartalmilag sehogy sem okadatolható ; érvek, melyek
tisztán syllogisticus utón jöttek létre, épen azért az exact vizsgálat
.előtt kifogástalan bizonyítékok gyanánt el sem fogadhatók ; elvek és
tantételek, melyek diametralis ellentétben állanak más tudományok
igazságaival: valóban nem olyan anyag-készlet, a melyből tartós tudo
mány-rendszer készül.
«A részletes megokolásból csak néhány reflexióra akarok kiter
jeszkedni. Nevezetesen nem tartom szükségesnek, hogy a physiologiai
lélektan mai álláspontján annyira okadatolt ellenvetést, az u. n. «lelki
tehetségek» theoriája ellen bővebben elemezzem. Moliére analógiája az
ópiumról: «Opium facit dormire, quia est in eo virtus dormitiva, cuius
natura est sensus assoupire» (Mol. Mai. imag.), azt hiszem, egymagában
* Pauer pályanyertes müve az akadémiánál. A mü, sajnálatunkra, nyomtafásban még nem jelent meg.
Szerk.
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is teljesen elégséges arra, hogy ezt az egész theoriát, és vele az
akaratról mint önálló és független lelki tehetségről szóló t a n t is egy
szerűen kiküszöböljük a tudományból, mint olyan tantételt, a melynek,
a mellett, hogy semmiképen sem igazolható, még az az előnye sincsen,
hogy általa akár csak egyetlen problémáját is meg lehetne fejteni
az akarat-functió tüneteinek. Azzal a categoricus, de be nem bizonyí
tott föltevéssel, hogy az embernek van gondolkodó tehetsége, akarata
— a gondolkodás és akarás folyamata, keletkezésének és lefolyásának
föltételei és törvényei, egyszóval e lelki jelenségek mechanismusa nem
hogy egyáltalán nincsen megfejtve, inkább az exact magyarázat útja
elzárva, s az értelmes megoldás felettébb meg van nehezítve. Mert ez
a módja a magyarázatnak semmi egyéb, mint a kérdéses jelenségek
hypostasirozása — tehát nem magyarázat, sőt még a magyarázatnak
kezdete sem, hanem befejezése, mielőtt alaposan csak hozzá is fogtunk
volna a kutatáshoz; a kutatás megakasztása, a tudományos vizsgálat
nak idő előtti berekesztése. Ha már most valamely elmélet még ezt
az elemi igazságot sem veszi észre — egyszersmind ignorálva a rokon
tudományok vívmányait — mégis ilyen argumentumokra támaszkodik :
komolyabb méltatásra hogyan számíthatna ?
«Pedig az indeterminismusok összes érvei ilyen természetűek.
A min különben épen nem csodálkozhatni . . . Mikor ma már — s ez
valóban szomorú jelensége tudományos életünknek — boldog-boldog
talan, bár sem előtanulmányainál — sem szakismereténél és szellemi
képességénél fogva nincsen rá jogczíme — i n d í t t a t v a érzi magát, hogy
fölemelje szavát e kérdésben; s az exact tudományok kutatásainak
együgyű fitymál ásával és okadatolatlan elitélésével mint egyedüli
fegyverével merészeljen síkra szállni. Rlinger István a lelkipásztorkodástan tanárának beszéde az egyetem ünnepélyes közülésén 1889.»
Á t t é r ezután szerzőnk az a k a r a t kérdésének tudományos fejte
getésére s így szól:
«Ha az egyéni szabadakarat annál tökéletesebb, minél nagyobb
azon képzetek száma, melyeknek associatiói gátolást szenvedvén, moz
gási impulsusokat ki nem váltanak ; mozgási impulsusok pedig annál
kevésbbé váltatnak ki, minél csekélyebb azon ingerűlet, a melybe az
agy-kéreg motoricus emlékezetképei helyeztetnek : egészen természetes,
hogy bármely emlékezetkép ingerület-állapota is annál kisebb fokú
leszen, minél többfelé folyhatott szét a különböző associatio-összeköttetések útján az eredeti ingerület. Az agy-kéreg gátló-képessége tehát
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tulajdonképen az ingerület-mennyiségnek szétoszlásában áll, olyformán,
hogy a keletkezett ingerület-részletek mindegyike önmagában elégte
lenné válik centrifugál impulsus ébresztésére ; a létező associatio-kapcsolatok szarna pedig, míg egyfelől az egyéni akarat szabadságának
qualitativ és quantitativ értékét is szabatosan kifejezi . . . és ez által
úgy egész intelligentiánk, mint az egyéni szabadakarat mértéke gya
nánt is tekintendő — az akarat teljesen beilleszkedik a- lelki élet mechanismusába, a melyből kiszakítottan nem is gondolható; annál kevésbbé
alkalmazható olyatén tünemények megfejtésére, a milyen jelenségek
értelmezését a speculativ philosophia lélektana várta tőle . . . Mert semmi
egyéb, mint az agykéreg-ingerületek által létrejött képzetek és emlékképzetek associatiójának a következménye, mely az által jött létre, hogy
a kérdéses képzetek ingerülete az assoeiatio-kapcsok segedelmével a
projektio-rendszer centrifugál útjaira áttereltetik.
«A további következtetések a milyen egyszerűek, ép olyan
könnyen érthetők és alkalmazhatók. Mert habár mondanom is fölös
leges talán, hogy mind ezen fejtegetések az akarat functiójának ki
zárólag csak a physiologiai oldalát helyezik némi világításba; a szellemi
közreműködés módja, mértéke és feltétele iránt pedig teljesen tájékozat
lanul hagynak — e mellett még maga az ismertetett elmélet is csak
a mai, részben fogyatékos tudományos eredmények folyománya, mely
még több oldalról igényel kiegészítést: annyiban mindenesetre fölötte
fontosak e kutatások, hogy az indeterminált theoria tantételeivel szem
ben az új irányt nem csak megjelölik, de positiv útmutatást is adnak
arra nézve, hogy milyen állásponton és eszközökkel kell munkához
fognunk, hogy sikerre számíthassunk; az akarat-fogalom tartalmának
az erkölcsi élet jelenségeire való alkalmazásánál meg épen biztos
vezérfonalul szolgálnak.
«Annyi ugyanis a megejtett fejtegetések után egészen nyilván
való, hogy ha az a k a r a t egészen beleilleszkedik a szellemi és physikai
szervezet mechanismusába, úgy e mechanismus hatása alól ki nem
vonható; s mint egyszerű folyománya a képzetek és ,emlék-képzetek
associatióinak, független és önálló tehetség gyanánt semmi esetre
sem tekinthető, hanem csak — a maga való lényege szerint fogva
föl és értelmezve a dolgot -— pusztán azon inger vagy tudatos im
pulsus megjelölésére szolgálhat, melyet physikai és szellemi szerve
zetünk keretén belül és ennek sajátságaihoz mérten — tehát az
általunk fentebb u. n. character állandó hatása mellett különböző
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képzeteink, vágyaink, szenvedélyeink vagy egyéb physikai vagy sociális
tényezők nyomása alatt érzünk, és ez alapon elhatározásra indít
tatunk. Miből folyólag aztán maga az egész elhatározás sem leszen
egyéb, mint ama physikai inger-folyamat egyszerű lefolyásának az
eredménye.
«Ámde ha az így van — úgy az sem szorul bővebb igazolásra —
hanem szintén csak egyenes conclusio a mondottakból, hogy akaratfunctio indítóok vagy motívumok nélkül nem is képezhető; indítóokul
pedig korántsem az akarat önkénye a «sic volo» a «stat pro ratione
voluntas» - hanem kizárólag csak a képzetek tartalma s a velők
összekötött kedélymozgalmak szolgálnak, harmonicus kapcsolatban az
individualitás vagyis a character alaphangulatával: az indeterministicus akarat helyét az öntudatos vagy értelmes és erkölcsi akaratnak kell
elfoglalnia, mely minden izében összefügg az egyén egész idividualitásával, és ehhez mérten — minden magasabb, rejtelmes tehetség direct
beavatkozása nélkül — merőben természetes psychologiai processus
útján hozza létre és teszi megmagyarázhatókká a szellemi és erkölcsi
világ ide tartozó tüneményeit . . . íme ez az a végeredmény, a melyre a
physiologia és psychologia együttes kutatásai vezetnek.
«Nehogy azonban félreértessem, szükségesnek tartom határozottan
hangsúlyozni, hogy az a determinismus, a melyre eddigi fejtegetéseim
következményeképen jutnom kellett, nem e g y é r t e l m ű a közönségesen
'úgynevezett physikai determinismussal, hanem egészen új iránya és
alakja a determinismusnak, melyet megfelelőleg az akaratról, mint
értelmes és erkölcsi akaratról megállapított definitiónak — szemben az
indeterminált szabadakarat fogalmával — ethikai determinismusnak
nevezhetni, s mint új theoriát, úgy az indeterminismustól s a vele
kapcsolatos syncretisticus elmélettől, valamint a merev physiologia
determinismustól is élesen meg akarok különböztetni.
«Azok után, a miket az ember physikai, psychikai és társadalmi
életéről általában: a moralitásról, characterről és akaratról pedig
részletesen is kifejtettünk és határozottan fogalmazott eredményekbe
összefoglaltunk — egészen nyilvánvaló tény gyanánt konstatálható,
hogy az ember moralitása koránsem az ő egyéni akaratának kizáró
lagos és önkényes műve; valamint hogy a k a r a t a sem az a korlátlan
szabadakarat, a melynél nem a ratio, hanem a puszta voluntas dönt,
hanem a különféle motívumok ós a character által determinált akarat.
Ezek a tételek hosszas fejtegetéseink első eredményei.
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((Azonban nem kevésbbé kétségtelen igazság az is, hogy a moralitás
sajátlag és a maga eredeti mivolta szerint a character dolga; az aka
ratot pedig az ő sajátságos functióiban a motívumok és character
oly módon determinálják, hogy minden indítóok csakis az értelem út
ján fejti ki hatását, a character pedig csakis a saját szorosan meg
szabott természete, alaptypusa szerint reagál a ható-okra; csak ter
mészetes tehát, ha az értelem és character által ily módon determinált
akaratot már lényegénél és eredeténél fogva sem tekinthetni másnak,
mint csak értelmes és erkölcsi akaratnak; a melyet épen az a kettős
jellege különböztet meg úgy a vak ösztön, mint a tudatlan akarat
kényszerűen természetes nyilvánulataitól. És ez a második elvi jelentő
ségű tantétel, a melyre jutottunk.
«Míg a harmadik pont arra tanít, hogy az akarat említett kettős
jellege nélkül «erkölcsi élet» nem is képzelhető; s az így fogalmazott
akarat functióiban az etnikai elem annyira praeponderans momemtum;
természetének és szervezetének a minőségét pedig annyira az erkölcsi
character határozza m e g : hogy ily módon ezt az akaratot, az eddigelé
helytelenül definált «szabadakarat» helyett, minden további félreértés
elkerülése végett «etnikai akarata-nak kell meghatároznunk; és bátran
kimondhatjuk az utolsó conclusumot, hogy az erkölcsi élet jelenségei
nek értelmezésénél más természetű akaratot erkölcs-magyarázó és
alkotó factor gyanánt el sem fogathatunk.
«Ime az új álláspont sarkolatos igazságai és elvei — s a rajtok
nyugvó rendszer: az etnikai determinismus, mint eddigi fejtegetéseink
szügségképes resultátuma. Motívumok és character alkotják minden
ember individuális moralitását. A motivum hat a characterre, mely
nélküle egy lépést sem tehet előre. Viszont a charecter visszahat a
motívumokra, azokat mérlegeli, kiszínezi, elveti vagy elfogadja —
természetesen mindezt természetének megfelelőleg — egyszóval annyira
ellenőrzi, hogy nála nélkül ismét a motivum tehetetlen és teljesen
erőtelen. Mind a kettő együtt, oly határozottan determinálja az aka
ratot, hogy e szerint önkényről vagy talán az indítóokok közti szabad
választásról szó sem lehet.
«Ez a valódi, meghamisítatlan tényállás, a melyet épen azért
föladni, vagy főbb pontjában elfogadni nem akarni, még az esetben
sem lenne jogos és helyes törekvés, ha netalán kiderülne, hogy ez az
új álláspont nem egy pontban gyökeres átalakítását fogja követelni
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a hagyományos ethika némely tételeinek. Mert ebben az esetben sem
a mi elméletünkben, hanem a vele össze nem egyeztethető ama kérdéses
tantételekben vagy alapfelfogásban fogna rejleni a hiba; itt kellend
tehát a eorrecturát alkalmazni.))
Áttér ezután Sz. az etnikai vizsgálódás módszereire s végered
ményképen a következőket mondja:
«Az első és főteendő, mint minden tudományban, úgy itt is : az
anyag-gyűjtés. Mindazoknak a tényeknek és adatoknak a gondos kifürkészése, melyeket az ember erkölcsi természete és társadalmi élete nyújt,
s a melyek kikutatása csakis a hozzá értő módon megejtett inductió
útján s a morál- és criminal-statisztika, psychologia és történelmi
analysis segélyével eszközölhető — úgy hogy e tekintetben a tudo
mányok közreműködése nélkül egyetlen biztos lépést sem tehetni az
ethikában. Az ethika sarkalatos problémái — melyek úgyszólván alap
j á t képezik az összes ethikai tételeknek — az akarat functióiról és hatás
köréről, erejéről és alkalmazható voltáról, a characterről és moralitás
ról . . . nemcsak hogy szabatosan meg nem oldhatók, de alapos fejte
getésük meg sem kezdhető egy csomó olyatén tényadat előleges constatálása nélkül, melyeket csakis az említett kutatási segédeszközök
megfelelő alkalmazásával lehet felkutatni.
Nevezetesen : a psychologiának az emberi természet alaptörvényei
ről, a szellemi és erkölcsi élet jelenségeiről, keletkezésök és lefolyásuk
módjairól, a különböző hajlamok és szervezeti dispositiók mivoltáról
és szerepléséről kell felvilágosítást nyújtania; a morál- és criminálstatisztikának a társadalmi élet tüneteit számokban és perczentekben ki
fejeznie, és ez által minél világosabb és átlátszóbb képet nyújtania úgy
azokról az okokról, a melyek az ember akaratát mozgatják és irá
nyozzák, valamint azon okozatokról is, a melyekben a jelzett társadalmi
és psychikai tényezők összehatások után jelentkeznek; míg végül a tör
ténelmi analysisnek a megvalósult és tényekben kifejezésre jutott emberi
akaratot kell szemléltetnie s ezen az úton járulnia ama nagy mű
betetőzéséhez, a melyben a társadalmi és történelmi ember, a maga
természetes valóságában, erényeinek és bűneinek meghamisítatlan képé
vel lép elénk. Sőt még ennél is tovább kell mennünk ; s a mennyiben
a szóban forgó föladat csakis helyes tapasztalás és inductió útján old
ható meg, a tapasztalást pedig nem lehet más próba alá vetni, mint
ha magát a tapasztalást teszszük próbakővé, és így az inductió helyes-
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ségének megalapításánál sincs más mértékünk : még arra is gondot kell
fordítanunk, hogy inductióinkat egymásra vonatkoztatni, a gyöngébbet
az erősebbhez fűzni el ne mulaszszuk ; vagy ha valamely inductiónk
egy másikkal összeütköznék, a gyöngébbet elejtsük, vagy esetleg a
megbízhatóbbat is kellő értékére szállítsuk le.
«Űgy következik végre a harmadik teendő, melylyel egyszersmind
az egész eljárás befejezést nyer : az ellenpróba megejtene vagyis annak
igazolása, hogy eredményeink nem üres okoskodások, hanem tényeken
alapuló igazságok. E két utóbbi művelet — a deductio és rectificatio
— a fentebb említett concret deductiv módszer természetének megfe(lelőleg egyes esetekben helyet is cserélhet a nélkül, hogy ez által a
kutató eljárás természete meghamisíttatnék, vagy a nyert eredmények
correct volta veszélyeztetve lenne. A dolog lényegén ugyanis semmit
sem változtat, hogy ha a helyett, hogy következéseinket okoskodás
útján vezetnők le és úgy igazolnók tapasztalatilag : előbb egyes ta
pasztalati tényekből alkotunk megközelítő általánosításokat, és csak
aztán próbáljuk meg, hogy a nyert eredmény mennyiben egyeztethető'
össze az emberi természetből a priori leszármaztatott alapelvekkel.
«E szűkebb körű tanulmányt még csak azon irányelvek össze
foglalásával kell kiegészítenem, melyek a fejtegetett álláspont és mód
szer logikai folyományai. Ezen irányelvek a következők:
1. Annak, a ki az erkölcsi élet jelenségeinek értelmezésében biz
tos úton akar haladni, sem az indeterminismus, sem a syneretismus
alaptételeihez nem szabad mereven ragaszkodnia: sem az ú. n. physikai
determinismus elvei értelmében nem lehet formuláznia tantételeit és
fejtegetéseit: hanem egyfelől a helyesen értelmezett és meghamasítatlan egyéni (emberi) természet, másfelől a társadalmi élet tényeiből és
törvényeiből kell kiindulnia okoskodásaiban, s a fentebb vázolt concrét
deductiv módszer segélyével állapítania meg azon eredményeket, me
lyekkel a kérdéses jelenségek alaposan értelmezhetők.
2. Az erkölcsiség sem általában, sem egyes tünetei nem tekint
hetők az indifferens vagy indeterminált akarat kizárólagos műve
gyanánt, sem syneretistice nem magyarázhatók ; a minthogy végre a
rosszul fölfogott determinismus elveiből folyólag, nihilisticus állás
ponton, afable convenue» gyanánt sem értelmezhető: hanem meghajolva
a tények logikája előtt, úgy kell azt tekinteni, mint individuális szer
vezeti dispositiót, melynek gyökerei az egyéni (physikai és szellemi)
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organisatióban, kifejlődésének föltételei pedig a különböző társadalmiés egyéb viszonyokban x^ejlenek.
3. Azt a tantételt, mintha a moralitás és immoralitás dolgában
semmiféle határok sem korlátolnák az akaratot, s az individuális er
kölcsi character, a mindenható nevelés és önkényes a k a r a t erejével*
tetszés szerint formálható, akár eredeti természetéből és lényegéből is
kiforgatható és gyökeresen alakítható lenne: nemcsak az újabb tudo
mányos kutatások eredményeivel, kivált az öröklésről szóló physiologiai.
tanból folyó következményekkel, de a legrégibb idó'ktől szerzett tapasz
talatokkal is annyira ellentétesnek és összeegyeztethetetlennek kell
tartani, hogy minden olyan rendszer, a melyben ez a tantétel elvi
jelentőséggel bír — ha különben nem is, már az ezen tantétellel kap
csolatos tévedéseknél fogva kell, hogy bizalmatlanságot ébreszszen, és
úgy álláspontját, mint módszerét tekintve, revisio alá kerüljön.
4. Az ethikai kutatás természete és iránya nem —• mint eddigelé
hitték — az akarat, hanem a character problémáján fordul meg.
A character sajátságai, mivolta döntenek az erkölcsiség mivolta és
természete fölött is, s ha e kérdések részleteinél valamely irányban
eltérés vagy épen ellentét mutatkoznék, a létrejött coliisióban nem az
egyoldalú speculatio, hanem a rokon tudományok nyújtotta eredmé
nyek megfelelő számbavételével, az újabb logikai kutatások által előirt
módon konstruált deductio van hivatva ítélni.
5. Ha nem lehet tagadni, hogy az individuális természet erkölcsi
tekintetben is mutat föl olyan sajátságokat, melyekből bizonyos eredeti
erkölcsi jelleg felvételére jogosan következtethetni ; úgy azon további
következtetés elől sem lehet elzárkózni, hogy az emberek között eredeti
erkölcsi természetökre nézve is constatálható roppant differentiák végelemzésben nem a nevelésben vagy akaratban, hanem az egyesek
eredeti characterében, és pedig oly mélyen gyökereznek, hogy azokat
kiegyenlíteni vagy elsimítani semmiféle mesterség, erőszak vagy nevelés
által sem lehetséges.
6. Nevelés, dressura s az ti. n. jellemfejlesztés különféle módjai
csak arra szolgálhatnak, hogy a characterben mélyen rejlő erkölcsi
természetű hajlamok vagy dispositiók kifejlődését elősegítsék, vagy
megakadályozzák, nyilvánulataikat jellegzetesebbekké tegyék; hogy
azonban magát a charactert is átalakítsák, eredeti természetéből
kiforgassák, azt már nem tehetik.
7. Különbséget kell tenni az erkölcs, miut characterhangulat —
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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
t é v e : 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 themához 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 a k a r a t szabadsága tehát alapja,
föltétele működési sikerének.»
E föltételt Klinger István veszélyeztetve látja «sok tudós amaz
állítása által, hogy az ember elhatározásaiban s cselekvéseiben a kényszerültségnek van alávetve s azért a mit határoz és tesz, belső kény-

