Spencer Herberí erkölcstana.
Bevezetés.
Spencer ifjúsága és férfikora eleje (1837—1850.) az állas és
életpálya keresésével telt el. Az életfeladat keresésének és a megtalált életfeladat megvalósításának elsó' időszakában (1850—1870.)
a nagy terv anyagi nehézségeivel s a megértés és méltányolás
hiányával kellett küzködnie. Laugel Ágost a ,Revue des Deux
Mondes' 1864 február 15. számában még ezzel a kétes értékű
dicsérettel szólt róla: „Inkább a szegénységnek s — amit még
nehezebb hordozni —- a névtelenségnek szentelte magát." De már
a következő évben azt írja róla Mill János Stuart (f 1806—73.)
az angol tapasztalati bölcselet nagymestere: „Spencer ama kevés
ember közül való, akik alapos és egyetemes tudásuknál és rendszeres összefoglaló erejüknél fogva Comte-tal egyenlő rangúak és
egyenlő tiszteletreméltók." ') Pedig ez nagy jelentőségű nyilatkozat nála, mert empirista álláspontjából kifolyólag nagyon tartózkodó magatartást tanúsított az empirizmust méltó bírálatban
részesítő Spencerrel szemben. Lewes György Henrik (1817—78.),
az első pozitivista bölcsészettörténet írója, műve első (1845 —1846.)
és második (1857.) kiadásában még nem szól róla; de harmadik
kiadásában (1867.) már ezt a kijelentést teszi: „Kérdéses, vájjon
volt-e országunkban kiválóbb tehetségű gondolkozó?" 2) Pedig
akkor a szinthetikus bölcsészet rendszerének még csak két első
része jelent meg. A művek a negyedik (1871.) kiadás után
készült magyar fordítása (1876—78.) csaknem abban a formában
így szól: „Kérdéses, jelent-e már meg Angolországban nagyobb
tehetségű elmélkedő nálánál. Mily hely illeti meg őt a történetben, azt csak a jövő fogja eldönteni. Most még sokkal közelebb
áll hozzánk, semhogy helyesen méltányolhatnék; azon felül e célra
rendszerét egészen kellene ismernünk . . " „Az angol elmélkedők
!) Mill J o h n S t u a r t : Auguste Comte and Positivism. Reprinted f r o m
the ,Westminster Review'. 1865. 41. 1.
2
) Lewes G e o r g e Ilenry: „The History of Philosophy — from Thales
to Comte. 1867. 3. — II. 653. 1.
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közt ő az egyetlen, ki philosopliiai rendszert alkotott." 1 ) Darwin
(1809—82.) 1870 március 15-én Lancaster Ray oxfordi tanárhoz
intézett levelében azt mondja Spencerről: „Azt hiszem, hogy
ezután úgy kell tekinteni őt, mint Angliának most élő legnagyobb
bölcselőjét s talán mint a régebbiek közül bármelyikkel egyenlő
rangút." 2 ) Darwin egyik kiváló tanítványa, Huxley Tamás
(1825—95.), kitől az „agnoszticizmus" elnevezés is ered, igy
nyilatkozott: „A fejlődés elméletének egyetlen, tökéletes, módszeres összefoglalása, amit ismerek, Spencer Herbert bölcsészeti
rendszerében található; abban a műben, amit szorgalmasan kellene
tanulmányozni mindenkinek, aki a tudományos mozgalom célzataival meg akar ismerkedni." 3 )
Azóta befejeződött az egész nagy bölcseleti rendszer a
„Principles of Morality" utolsó részének 1893 tavaszán s a
„Principles of Sociology" III. kötetének 1896 őszén való megjelenésével. Nemcsak, hanem maga a nagy eredményű hosszú élet
(1820—1903.) is bevégződött. Spencer rendszere megtalálta megfelelő méltánjrolását nemcsak Amerikában és Ázsiában, Indiában
és Japánban, hanem Európában is. ü,s pedig Nagybritánnián kiviil
nemcsak Francia- és Olaszországban, Skandináviában és Oroszországban, Ausztriában és Magyarországon, hanem Németországban is. Még a jelenkori német idealizmus és kriticizmus is kezdi
méltányolni a sokáig számba sem vett brit gondolkozót. Eucken
Rudolf ugyan még nem szól róla „Die Lebensanschauungen der
grossen Denker" cimű nagybecsű művének nemcsak az első
(1890.), hanem a negyedik (1902.) kiadásában sem, holott a
fejlődéstani világnézetről „Die moderne Entwicklungslehre" cim
alatt röviden (494 — 498.1.) megemlékezik. De Windelband Vilmos,
míg a teljes és az újkori bölcsészettörténetében eddig Spencert
mellőzte, a „Kultur der Gegenwart' 1 cimű nagy gyűjteménybe
írt rövid újkori bölcselettörténeti áttekintésében, 4 ) röviden bár.
de kényszerült megemlékezni róla. Falckenberg Rikhárd meg
jóval arányosabb helyet juttatott Spencer számára újkori bölcsészettörténetének legújabb kiadásában. 5 ) Überweg- Heinze nagy
bülcsészettörténete meg éppen arányosan tárgyalja.
Lewes

György

Henrik

„A

philosophia története.

III."

(1878.)

601—602. 1.
2

) T h e Life and Letters of Charles Darwin, including the autobiographical chapter. Edited by bis son Francis Darwin 1887. II. 301. 1.
s
) Höffding Harald „Einleitung in die englische Philosophie unserer
Zeit" (dánból ford. Kurella H._) 1889. 153. I. és Ribot T h e o d o r e „La
Psychologie anglaie contemporaine." 1891.2 163—164. 1.
4
) Die Kultur der Gegenwart: Allgemeine Geschichte der Philosophie (I. Theil Ε. V. Abt.): Windelband
Wilhelm. Die neuere Philosophie.
5 2 6 - 5 2 8 . 1.
δ
) Falckenberg
R.: Geschichte der neueren Philosophie. 1908.11
5 2 1 - 5 2 9 . I.
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Magyarországban nincs hijjával Spencer a bámulóknak és
tanítványoknak. P é k á r Károly „korunk legnagyobb gondolkozójá" nak nevezi.1) Krausz Jakab pedig nemcsak „az élet nagy philosophusa" néven említi, hanem azt is mondja róla: „Herbert
Spencer a legnagyobb philosophus, akit Anglia a múlt században
szült." 2 )
Az ekképen méltányolt, követett és magasztalt gondolkodó
rendszere koronájának erkölcstanát tartja. Műve ötödik zárórészének szánta a „Principles of Morality u -t. A szinthetikus filozofia
rendszerének 1860-ban közzétett „Prospectus"-ában olyan fontosnak tartotta azt, liogy megírása céljából a kitűzött programmtól
is eltért s a szociológia két utolsó kötetének átugrásával megírta
s 1879-ben közrebocsátotta erkölcstana első részét „Data of Ethics"
címen. Ε mű előszavában következőleg indokolja az eredeti tervtől való eltérését: „Erre az eredeti sorrendtől való eltérésre az
az aggodalom ösztönzött, hogy annak megtartása végül is azt
eredményezné, hogy a sorozatot befejező mű megíratlanul maradna. Az utóbbi években mind gyakrabban és mind határozottabban ismétlődött jelek tudtomra adták, hogy egészségem véglegesen megromolhatnék és életem véget érne, még mielőtt megvalósíthatnám a magam elé tűzött feladat utolsó részét. Pedig
munkám emez utolsó részének alapjául tekintem az összes előbbi
részeket. Már 1842-ben írott első értekezésemben „A kormányzás
tulaj donképeni h a t á s k ö r é i r ő l (The Proper Sphere of G-overnment) szóló levelekben rámutattam határozatlan formában, hogy
mit tartok a jogos és jogtalan általános alapelveinek a politikai
cselekvésben. Es ettől az időtől kezdve minden közelebbi célomnak alapját képező végső célom az volt, hogy a jó és rossz
alapelvei számára a cselekvésre vonatkozólag általában, tudományos
alapot találjak. Ezt a tervet megvalósítatlanul hagyni, miután
megvalósítására oly nagymérvű előkészületeket tettem, olyan
kudarc lenne, amelynek lehetőségére nem szívesen gondolok. Azért
igyekeztem annak, ha nem is egészen, de legalább részben való
elhárítására. Ezért teszem ezt a lépést itt. Ámbár a Szinthetikus
Filozofiát befejező műnek ez az első része, természetesen, nem
foglalhatja magában az egész műben kifejtendő részletes következtetéseket; de mégis olyan módon vannak azok tárgyalva, hogy
pontos fogalmazásukhoz csupán logikai dedukció szükséges". 3 )
Spencernek az eredeti tervtől való ez az eltérése határozottan nagyobb fontosságú, mint az, midőn a „Végső alapelvek"
1) Pékár K á r o l y : A filozófia története. 1902. 263. 1. és Collins H.
F . „Spencer H e r b e r t Synthetikus Filozófiájának kivonata" fordítása (1903.)
elé írt életrajzi bevezetése. „Spencer H e r b e r t ' XXIV. 1.
2
) Krausz J a k a b : „Bevezetés a philosophiába." 1. rész. 1907. 134. 1.
3) Spencer Η.: „The Principles of Ethics" 1892. I.: VII—VIII. 1.
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(First Principles) után, a szervetlen világ fejlődéstanának kihagyásával, a sokkal fontosabb szerves világbeli fejlődés tárgyalására
megy át; vagy midőn a szociologia s egyszersmind az egész rendszer utolsónak megjelent kötetét a nyelvészeti, értelmi, erkölcsi
és eszthetikai haladásról szóló rész végleges elhagyásával fejezte
be és jelentette meg a „hetvenhatéves, erejehagyott iró".')
Nagyon jellemző, hogy Spencer bölcsészeti rendszerének
csúcspontját és koronáját képező erkölcstanával jóval kevesebbet
foglalkozott a bölcsészeti és theologiai világirodalom, mint vallásbölcseletével, agnoszticizmusával, általános fejlődéstanával és társadalombölcseletével. Pedig Spencer nem a „Megismerhetetlen",
hanem a „Megismerhető" „Fejlődésiének a bölcselője s a
fejlődés legmagasabb foka szerinte az erkölcsi fejlődés. Mindazáltal különösen az újabb időben többet foglalkozik a külföldi
szakirodalom Spencer erkölcstanával. A theologiai erkölcstan történetírói közül Gass Vilmos 2) és Lutliardt Ernő, 3) ha röviden is,
de tárgyalják Spencer erkölcstanát. A bölcsészeti erkölcstan-történetírók közül Ziegler Theobald nem foglalkozik Spencer erkölcstanával, mert ő a jezsuita és pietista erkölcstannal lezártnak tartja
a műve második kötetét képező keresztyén erkölcstan-történetet.
Azontúl a modern erkölcstan kezdődik, amellyel egy későbbi,
harmadik kötetben akart foglalkozni. 4 ) Tudomásunk szerint eddig
nem jelent meg ez a kötet. Jodl Frigyes műve 5) első kiadásában
csak Mill János Stuartig és a korabeli brit egyházi s theologiai
erkölcsi és erkölcstani törekvésekig halad. A mű második kiadásából pedig eddig csak az első kötet jelent meg. 6 ) Schmidt Leopold
és Köstlin Károly csak az ókori erkölcstan-történetet irták meg.
Sidgwick Henrik erkölcstan-története 7) röviden bár, de tárgyalja
Spencert. Nagybritánniában Sidgwick, Martineau Jakab, Mackintosh Róbert, Stephen Leslie, Kidd Benjamin, Alexander Sámuel,
Green Tamás és mások, Amerikában Youmans Livingston Edvárd,
Fiske János, Williams C. M., Watson János, Hudson W. H., Carus
!) Collin.i H. F . : „Spencer Herbert Synthetikus Filozófiájának Kivonata". Ford. Jászi Oszkár, P é k á r Károly, Somló Bódog és Vámbéry Rusztem. 1903. 619. 1.
2) Gass W.: Geschichte der christlichen Ethik. I. 1881.; II·! 1886;
I I . , 1887.
3
) Luthardt
E. Chr.: Geschichte der christlichen Ethik. I. 1888.;
I L 1893.
4
) Ziegler T h . : Geschichte der Ethik: II. Abt.: Gesch. der christlichen
Ethik. 1886. 586—593. 1.
5
) Jodl F . : Geschichte der Ethik in der neueren Philosophie. I. 1882.;
II. 1889.
6
) Jodl F.: Geschichte der E t h i k als philosophischer Wissenschaft.
I. 1906.
7
) Sidgwick, H e n r y : Outlines of the History of Ethics, for english
readers. 1886.1 1902. 5 Az utóbbi kiadás új lenyomata 1906. Mi ezt használjuk.
3
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Pál, Truston I. R.. Bixby J. Th. és mások foglalkoztak Speiicer
erkölcstanával. A franciák és francia svájciak közül Janet Pál,
Guyau János, Fouillée Alfréd, Dubois Gyula, Halleux János,
Roberty Emil, Bourdeau János és mások tárgyalták. A németek
és német anyanyelvűek között W u n d t Vilmos, Paulsen Frigyes,
Pünjer Bernát, Gizycki György, Carneri Bertalan, Cathrein Viktor, Gaupp Ottó, Kirn Ottó és Schwarze Károly foglalkoztak
közelebbről és részletesebben Spencer erkölcstanával. Az olaszok
közül Ardigo Róbert, Vidari János, (Giovanni V.) és Zuccante
János írtak részletesebben róla. A skandinávok közül sokszorosan
foglalkozott Spencerrel és erkölcstanával a dán Höft'ding Harald.
Hazánkban a rövid történelmi és általános ismertetéseken
kívül csupán egyetlen folyóirati értekezés és egy rövidített kivonat tárgyalja Spencer erkölcstanát: Lechner László „Spencer
Herbert ethikája" című tanulmánya (Athenaeum. 1895. I. II.) és
Somló Bódog „Ethiká u -ja (Tudományos Zsebkönyvtár 59. füzet.
1900. 61 1.). Különben ez érthető is nálunk. Hiszen Spencer nagy
tíz kötetes szinthetikus bölcsészeti rendszere nyelvünkre nincs
lefordítva s még nyereségnek tarthatjuk azt is, hogy Collíns
világhírű, kitűnő kivonatát magyarul olvashatjuk. Spencernek
halála után megjelent két kötetes önéletrajzát (1904.) is csak az
eredetiben vagy német fordításban (1905.) olvashatjuk. Részletes
magyar életrajzával nem rendelkezünk. Spencer magyar követői
pedig rendszerének más részeivel sokkal többet foglalkoznak,
mint erkölcstanával. Egy mentségünk van: a mások hibája. A
„gondolkodók nemzeté"-nek, a németeknek az a mulasztása, amelyet
Stein Lajos így fejezett ki: „. . . .de egy könyv, a könyv Spencerről hiányzik abban az országban, mely joggal dicsekedhetik
azzal, hogy a modern bölcsészet-történetírás klasszikus földje".*)
Ilyen körülmények között nem látszik fölöslegesnek Spencer
erkölcstanának részletesebb tárgyalása. Csak sajnáljuk a magunk
részéről, hogy belső és külső okok miatt mi is csak kisebb terjedelmű műben tárgyalhatjuk az evolucionizmus vezérének erkölcstanát. Azonban ebben a szűkebb keretben is igyekezünk a világirodalom idevágó legértékesebb műveinek figyelembevételével az
egész erkölcstani rendszert s az azzal összefüggésben levő legfontosabb kérdéseket legalább lényegükben tárgyalni. Egyszersmind
szeretnők Spencer erkölcstanát tárgyaló tanulmányunkat az evolucionisztikus bölcsészeti rendszerek erkölcstanáról írandó nagyobb
mű kezdetének tekinteni.
Tárgyalásunk megkezdése előtt csak annak a jelzésére szorítkozunk. hogy magának az erkölcstani rendszernek a tárgyalásánál első sorban magára az eredeti műre és értekezésekre
*) Stein,
213. 1.

Ludwig: Philosophische Strömungen

der Gegenwart. 1908.
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támaszkodunk s csak könnyebbség okából és a magyar viszonyokra
való tekintettel idézzük néhol a Collins-féle Kivonat magyar
fordítását. Az egész bölcsészeti rendszerre s annak többi részeire
vonatkozólag azonban túlnyomólag — bár nem kizárólag — ezt
a kivonatot használjuk és idézzük. Collins Howard F. eme kitűnő
munkája (An Epitome of the Syntketic Philosophy. 1889 1 ), mint
öt esztendei munka eredménye, 750 lapnyi terjedelmével hű
összefoglaló képet ad Spencer tízszerte nagyobb terjedelmű rendszeréről. Spencer jóváhagyása és előszava, francia, orosz és német
nyelvre való lefordítása, európai és amerikai többszöri kiadása,
világhíre és egyetemes használata kezeskednek értéke felől. Az
1901-iki javított ötödik angol kiadás után készült magyar fordítás (1903.) a Spencer által néhol változtatott eredeti rendszernek
hű képe. A Végső Alapelvek" Somló Bódog, „A Biologia Alapelvei'·' és „A Szociologia Alapelvei" Jászi Oszkár, „A Lélektan
Alapelvei" P é k á r Károly, „Az Erkölcstan Alapelvei" Vámbéry
Rusztem fordításában állanak előttünk. Egyik-másik magyar
szakmű esetleges mellőzéséért szolgáljon mentségünkül az a körülmény, hogy tanulmányunkat külföldön írtuk.
I. KÉSZ.

Spencer erkölcstanának történeti megvilágítása.
Höffding Harald, a kopenhágai egyetem világhírű bölcsészettanára több munkájában kifejtette, hogy minden bölcsészeti rendszernek kétféle jelentősége van. Egyfelől az egykorú szellemi
törekvéseket visszatükröző tünet (Symptom), másfelől pedig bizonyos bölcsészeti problémák megoldására irányuló kísérlet. Az
előbbi tény képezi a bölcsészeti rendszerek művelődéstörténeti,
az utóbbi pedig azok sajátlagos bölcsészeti jelentőségét. Ebből
kifolyólag a bölcsészet története egyfelől az általános művelődéstörténetnek egy része, másfelől pedig a bölcsészeti problémák
története.*) Ebből a szempontból nem helyeselhetjük a bölcsészettörténetnek csak problématörténetként való kezelését, amint azt
Windelband tette az egész bölesészettörténetre vonatkozólag. Azzal
a másik módszerrel sem érthetünk egyet, amelyet az újkori bölcsészettörtén et tárgyalásánál szintén Windelband alkalmazott másik
művében, hol a művelődéstörténettel és az egyes tudományágakkal
való szerves összefüggésben tünteti föl a bölcsészeti gondolkozást.
Eucken módszerét szintén nem tudjuk elfogadni, mert ő mindenek fölött a nagy gondolkodók személyiségét vizsgálja. Mindezekben a módszerekben a bölcsészet-történetírfís módszere egy-egy
*) Höffding H.: Geschichte der neueren Philosophie. Dánból ford.
Bendixen F. I. 1895. V I I - X I I . 1.; Philosophische Probleme. 1903. 1—6. 1.;
Moderne Philosophen (ford. Bendixen F.) 1905. 1—5. 1.
4*
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helyes elvének egész módszerré való szélesítését és emelését
látjuk. Mindezeknek a módszeres elveknek egy egységes módszerbe való foglalását s a bölcsészet-történetnek ezzel a módszerrel
való tárgyalását tartjuk a bölcsészet-történ elemírás eszményének.
Ezt az eszményt pedig, véleményünk szerint, Höffding szerencsésebben törekedett megvalósítani, mint a fent említett kiváló
bölcsészettörténészek, vagy a többi német, francia, angol, olasz és
magyar bölcsészet-történetírók. A bölcsészet-történetírás művelődéstörténeti, probléma-történeti és személyiség-történeti, Höfí'dinggel
szólva, objektiv és szubjektív oldalainak egy történeti fejlődésmenetbe foglalása és rendszeres történelmi ismertetése a mi eszményünk is. Ilyen szellemben akarjuk nyújtani itt Spencer
Herbert erkölcstanának történelmi megvilágítását. Amit Gaupp
Ottó Spencer bölcsészeti rendszere előállásának külső és problématörténeti ismertetésével nyújtott „Zur Entstehungsgeschichte der
Entwicklungsphilosophie" cím alatt,*) azt a k a r j u k mi adni itt
tárgyunkra vonatkozólag, egy megszorítással és egy kiterjesztéssel.
Megszorítással, mert főleg Spencer erkölcstana előállásának történetét adjuk. Kiterjesztéssel, mert művelődéstörténeti és problématörténeti szempontból jellemezzük Spencernek személyiségével
szoros kapcsolatban levő erkölcsi rendszerét. Ε végből meg kell
vizsgálnunk az erkölcstani tudomány állását Spencer korában,
Spencernek a korabeli ethikához s az egész erkölcstani fejlődéshez való viszonyát, erkölcstana előállásának külső és belső tényezőit s erkölcstanának egész bölcsészeti rendszerében való helyét.
Ezekkel a kérdésekkel foglalkozik hát tanulmányunk következő
három szakasza.
1. §. Az erkölcstani

tudomány

állása Spencer

korában.

Az erkölcstan történetében Sokratestől Plotinosig, Tarsusi
Páltól Wendt Jánosig és Bacon Ferenctől Paulsen Frigyesig két
főirányt látunk az erkölcstani elmélkedés és rendszeralkotás terén.
Az egyik a tapasztalati leíró, a másik az elmélkedő előíró erkölcstan. Nevezhetnők talán empirista és spekulatív, avagy induktiv
és deduktiv, vagy szinthetikus és analitikus, vagy végül történelmi és bölcseleti erkölcstannak is. A különböző elnevezések
alapjában ugyanazt a két alapirányt jelölik többé-kevésbbé jellemzően. Az egyik a létező erkölcsiség leírására, a másik a kellő,
vagy eszményi erkölcsiség elméleti rendszerének megalkotására
törekszik.
Ez a felosztás általánosabb jellegű, mint a Sidgwick, Martineau és Paulsen felosztásai, bár azoknak sajátos jellemző erejét
*) Gaupp O t t ó : Herbert Spencer (Froinmans Klassiker der
sophie: V.) 1897.1 3 7 _ 5 8 . 1.
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nem éri el. Sidgwick
a módszerek szerint háromféle erkölcstani
irányzatot különböztet meg, az önzés, a belátás és hasznosság
erkölcstanát, az egoizmust (vagy még inkább, — mint ő is többször mondja — az egyéni és egyetemes [egoistic and universalistic]
hedonizmust), intuicionizmust és utilitarianizmust (Egoism. [Hedonism.], Intuitionism, Utilitarianism). Martineau 2 ) az erkölcstani
elméleteknek és rendszereknek két fő faját vagy tipusát különbözteti meg, a nem-lélektani elméleteket (Unpsychological Theories)
és a lélektani erkölcstanokat (Psychological Ethics). Az előbbieket
ismét metafizikai (Metaphysical) és fizikai (physical) csoportokra
osztja fel s a metafizikaiak között ismét transceudens (transcendental) és immanens (immanental) jellegűeket különböztet meg.
A lélektani erkölcstanokat pedig idiopszikhologiai (idiopsychological) és heteropszikhologiai (hetero-psychological) csoportokra
osztja fel. Paulsen 3) két főirányzatot jelöl meg, az alaki (formalisztikus) és célszerűségi (teleologikus) erkölcstant. Az erkölcstani
rendszereknek sajátos, jellemző szempontokból való emez és más
osztályozásaival szemben a mi egészen általános jellegű felosztásunk csak a történelmi áttekintés egyszerűsítésére és a legáltalánosabb jellemzésre szolgál.
Az ó-korban a két főirányzatot a két legnagyobb rendszer, a Platón és Aristoteles erkölcstana képviseli. A keresztyénség az. Alapító erkölcsi személyiségének és erkölcsi tanításának leírása és elemezése útján hozott létre elméleti, theologiai erkölcstant. Ez az erkölcstan a Jézus Krisztus történelmi
személyiségén alapszik s ennyiben történelmi-tapasztalati jellegű.
De mivel az Alapító személyiségében és erkölcstanában az eszményi, isteni ember erkölcsi képét s a tökéletes társadalom, az
istenországa rajzát látták, elmélkedő erkölcsi rendszert, a kellő
világ theologiai erkölcstanát alkották meg. A theologiai erkölcstan
a középkori skolaszticizmus világából az autonómia útjára lép a
reformációval. A theologiai erkölcstan továbbra is megtartja elemző
és idealisztikus irányát, bár az erkölcsi eszmény tartalma sokféleképen változik, le napjainkig.
Az önálló bölcsészeti erkölcstan az új-korral kezdődik. A
bölcseleti erkölcstan két irányát, a tapasztalati és a spekulativ
erkölcstant megtaláljuk Bacontól Mill János Stuartig és Descartestól a szubjektív ideálizmus második nemzedékéig — Spencer
rendszere, közelebbről erkölcstana megalkotása előtt. A metafizikai
rendszereket és a racionálizmust s azokkal együtt azok erkölcstani elméleteit is felbomlasztotta Kant kritikai bölcselete és for1) Sidgwick II.: T h e Methods of Ethics. 1875.1 1907.'
2) Martineau,
J a m e s : „Types of Ethical T h e o r y . 2 k. 1882.' 1885.«
1891.3

3
) Systematische Philosophie. (Die Kultur der Gegenwart. I. Teil, VI·
Abt.) Paulsen, Friedrich: Ethik. 282—312. 1.
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malísztikus erkölcstana. A gyakorlati ész követelménye és alkotása az erkölcsiség. Az erkölcsiség középponti helyet foglal el az
ember szellemi életében. Legfőbb szabálya a kategorikus imperativus. Az erkölcstan autonóm és Paulsen fentebbi felosztása szerint
formalisztikus. A szubjektív ideálizmus erkölcstani, képzeleti és
logikai alapformáiban egy metafizikai elvből vezetik le az eszményi élet erkölcstanát. Schleiermacher közvetítése, Schopenhauer
pesszimizmusa, Herbart eszthetikai formáiizmusa és Beneke eudemonizmusa után a német pozitivizmus jelenik meg Feuerbach-hal.
Franciaországban azalatt a 18. század racionálizmusát, szenzuálizmusát és naturálizmusát a nagy forradalom után a 19. század
első felében a spirituálizmus és eklekticizmus váltotta fel, míg a
század közepe felé Comte és a pozitivizmus s annak természettani
és társadalomtani jellegű erkölcstana jelenik meg.
Angliában, illetőleg Nagybritánniában mind a tapasztalati,
mind a speculativ erkölcstani irányzatnak megvolt a maga története. A németek lekicsinylésének a „sekélyes angol empirizmus"-sal szemben nincs meg a ténybeli alapja. Nagybritánniában
Bacontól Mill János Stuartig és More Henriktől Mansel Henrikig
megtaláljuk mind az empirizmus és a reálizmus, mind a spekulativ
vagy ideálista bölcsészet képviselőit s a megfelelő erkölcstani
irányzatokat is. Csupán csak annyit kell megállapítanunk, hogy a
brit bölcsészet kezdettől fogva túlnyomólag reálisztikus jellegű,
mint ahogy a német bölcsészet túlnyomólag ideálisztikus és kritikai irányú. A középkorban Duns Scotus (f 1308), Bacon Roger
(f 1292), Occam Vilmos (f 1347), a nomiuálizmus és individuálizmus képviselői az univerzálizmus-reálizmus híveivel, Aquinoi
Tamással (1227—1274), és Nagy Alberttel (1193—1280) szemben.
Az líjkorban pedig Verulami Bacon Ferenc (1561—1626'. Hobbes
Tamás (1588—1679), Locke János (1632—1704), Hartley Dávid
1705—57), Hume Dávid (1711—76). Bentham Jeremiás "(1748—
1832), Mill Jakab (1773 — 1836) és Mill János Stuart (1806—73),
az empirista irány hívei. De másfelől a 17. századbeli cambridgei
misztikus platonizmus képviselőitől, More Henriktől (f 1687)
és Cudworth Ralph-tól (1617—88) kezdve megtaláljuk az ideálisztikus és kritikai irányt is. Ez a misztikus platonizmus később a
18. és 19. század határán ismét megújult. Kiváló mértékben a
skótok között otthonos a spekulatív irány. A 18. században Reid
Tamás (1710—96) és az u. n. skót iskola mind általános bölcsészeti. mind erkölcstani tekintetben jelentőségessé válik s a francia
bölcsészetre, különösen a spirituálizmusra befolyást is gyakorol.
A 19. század első felében Coleridge Taylor Sámuel (1772—1834)
és Carlyle Tamás (1795—1881) (az utóbbi skót származású),
átültetik a német ideálisztikus és romántikus bölcsészetet és költészetet. Amaz Schelling, emez pedig az idősb Fichte tanítványa.
Ha Hume szenzuálizmusa felébresztette Kantot „dogmatikus álmá-
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ból", most meg a német ideálizmussal akarják Coleridge és Carlyle
felébreszteni nemzeti bölesészetüket az empirizmus és közönséges
józan ész képzelt valóságából. Aztán jön az ideálizmusnál a szigetvilágban nagyobb hatást gyakorló kritikai bölcselet, főleg Kant
követői, Whewell Vilmos (1794—1866), Hamilton Vilmos (1788—
1856) és Man sei Henrik (1820—71) által. Az első erkölcstani
tekintetben is jelentékeny. A skót iskola Stewart Dugalddal
(1758—1828) folytatódik tovább és Mackintosh Jakabbal (1765—
1832) az utilitárizmus felé hajlik át már a század első felében.
Ez a rövid áttekintés is mutatja, hogy Nagybritánniában
mind általános bölcsészeti, mind bölcsészeti erkölcstani tekintetben
megvolt az empirista-utilitárius és az ideálisztikus. kritikai és
spekulativ bölcsészeti és erkölcstani irány.*)
Spencer korában Bentham utilitárius erkölcstanát az angol
pozitivizmus mestere, Mill János Stuart fejleszti tovább s ő annak
a nagytekintélyű képviselője. A romantikus személyiség-kultusz
képviselője Carlyle. A kritikai bölcsészet, a brit relativizmus
képviselői Hamilton és tanítványa. Mansel. Spencer bölcsészeti
rendszere általában szoros viszonyban van ezzel a kritikai relativizmussal, míg erkölcstana a Mill utilitárizmusával van közelebbi
viszonyban. Spencer előtt áll tehát a lélektani empirizmus és az
erkölcsi utilitárizmus a Comte-tal szoros irányazonosságban levő
Mill János Stuart rendszerében. A lélektan terén Bain Sándor
ennek az iránynak a képviselője. Carlyle romantikus hőskultusza
sem Británniában, sem a brit bölcsészetben nem vert gyökeret
és nem tett nagy hatást. Spencer bölcsészete is nemleges viszonyban van azzal. A kritikai relativizmus azonban Hamilton és
Mansel által sok tekintetben hatott rá mind ismeretelméletének
megalkotásában, mind ebből kifolyólag a valláshoz és theologiához, az egyházhoz és a theologiai erkölcstanhoz való viszonyának
létrehozatalában.
A fentebbi bölcsészeti, közelebbről erkölcstan-történeti futólagos áttekintésben jóval többet időztünk az angol és skót bölcsészeti erkölcstannál, mint a többieknél. Az északi, meg a déli
népek bölcsészetét nem is érintettük. Nem érintettük ezt az
utóbbit azért, mert ott a középeurópai, főleg német és francia,
később a brit bölcsészet s azoknak a különböző irányzatai találtak
követőkre s az általános fejlődésre elhatározó befolyást gyakorló
rendszert és irányt nem hoztak létre. A brit bölcseletre és közelebbről erkölcstanra meg épen nem gyakorolt azok közül egyik
sem hatást. Sőt a német és francia bölcsészet is csak lassan és
*) Az egész angol bölcsészetre vonatkozó részletesebb jellemzést adott
ilyen irányban már egy emberöltővel ezelőtt Höft'ding II.: „Einleitung in
die englische Philosophie unserer Zeit". Dánul: . D e n engelske Filosofi i vor
Tid" 1874. Németre ford. k'urella H. 1889. Erstes Kapitel: .,Allgemeine
Charakteristik". 1—23. 1.
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részben talált utat a szigetországba. A 18. század végéig csaknem
ismeretlen voltiAnglia a kontinens előtt s viszont igen kevés befolyást gyakorolt a kontinens bölcsészete a szigetországra. A 19.
században ez a kölcsönhatás némileg fejlődött, de még Spencer
idejében is nagyon lassú ütemű volt. Maga Spencer is túlnyomólag az angol bölcsészettel volt ismerős, s a külföld bölcsészetéből
— nyelvismeretének az angolra való szorítkozása folytán — aránylag nagyon keveset ismert. Kantot olvasni kezdte ifjú korában
angolul, de az apriori szemléleti formák tana annyira elidegenítette, hogy sohasem tanulmányozta át Kant rendszerét, Comte
pozitivista rendszerét nyelvbeli készség hijján jó darabig nem
tehette tanulmánya tárgyává. Később angol nyelvű, rövidített
alakjában olvasta. Azonban főleg az angol-skót bölcsészetet s annak
erkölcstanát ismerte közelebbről, főleg annak az irányai, módszerei, rendszerei, problémái és eredményei állottak közvetlenül
előtte. Ezekkel foglalkozott behatóbban, ezek gyakoroltak rá
hatást, ezekkel harcolt s úgy alkotta meg bölcseleti, közelebbről
erkölcstani rendszerét. Ezért igyekeztünk mindenek fölött a brit
bölcsészet történeti áttekintését adni.
Most még arra a kérdésre kell itt megfelelnünk, hogy
micsoda erkölcstani eredmények és problémák állottak Spencer
előtt, amelyekkel szemben állást kellett foglalnia s amely állásfoglalás határozta meg erkölcstana jellemét ? Itt tekintetbe kell
vennünk a szellemi élet fejlődésének ebben az áttekintésünkben
eddig nem említett terét: a szaktudományok, közelebbről a természettudományok fejlődését. A Comte pozitivizmusa tulajdonképen
nem egyéb, mint az egyes szaktudományok s első sorban a
természettudományok általános eredményeinek és elveinek összefoglalása. Spencer pedig a pozitív bölcselet laza összefüggésű részeit
„teljesen egységesített tudásba" foglalta a fejlődés egyetemes elve
segítségével, amelyhez más uton jutott. A Cuvier, Lamarck,
Geoffroy Saint-Hilaire, Lyell, Darwin, Wallace, Lubbock s mások
állattani, földtani és élettani kutatásai egy új természettudományos
felfogás, sőt világnézet útját egyengették.*) Az ember világhelyzetére, múltjára, fejlődésére, mai életére vonatkozó eme kutatások
nagyon érdekelték a természettudományos képzettségű és hajlamú
Spencert s a fajok fejlődésének tanát az angol Lyell által cáfolt
francia Lamarck fogalmazásában korán elfogadja és Darwin előtt
kimondja a fajok fejlődésének elvét (1852.). Ez a természettudományi, különösen élettani álláspont nála az egész tudományos és
bölcsészeti felfogás egyik fontos részét képezi. A fejlődés egye*) Ezt az egész tudományos fejlődést pozitivista álláspontból igen
érdekesen tárgyalja egy művelt népszerű jellegű kisebb müvében Pékár
Károly: „Modern világfelfogásunk és az ember világhelyzete." (UrániaKönyvtár V.) 1905. 94 1.
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temes törvényének már a felvétele is ösztönözte arra. hogy annak
érvényességét az élet egész birodalmában, tehát lélektani, társadalomtani, erkölcstani és vallási szempontból is megvizsgálja. S a
fejlődés törvényét látja a szerves élet legalsó formájától fel a
legfejlettebb vallási felfogásig. Tehát az erkölcsnek is megvan a
maga természetes, úgyszólván szerves fejlődéstörténete. Ez a
probléma, a legmagasabb emberi életjelenség, az erkölcs természetes fejlődéstörténetének problémája s annak rendszere szerint
való megoldása, elhatározó fontosságú Spencer erkölcstanára.
A tulajdonképeni erkölcstani rendszerek közül a két szélső
iránnyal, a szubjektív ideálizmus metafizikai jellegű erkölcstanával
és az utilitárizmussal kellett számolnia. Az elsővel majdnem egyforma megítélés alá esett szerinte a theologiai erkölcstan, mivel
mindkettőnél metafizikai alapja van az erkölcstannak. A kriticizmus és a skót iskola, a „common se η se" erkölcstana hasonló
szempont alá esett előtte, mert az szintén spekulativ irányú volt.
Viszont az utilitáriánizinusnak mindkét ága. mind az egyéni, mind
a társadalmi jólét erkölcstana a hasznosság közös elvénél és empirista jellegénél fogva a másik főirányban együtt állott előtte.
Tehát alapjában véve az ideálisztikus irányú metafizikai és formalisztikus ethikával és a reálisztikus irányú utilitárizmussal vagy
angol nevén az utilitáriánizmussal kellett erkölcstani rendszere
megalkotásánál foglalkoznia s azokkal szemben kellett állást
foglalnia. És Spencer, valamint egész bölcseleti rendszerében
magasabb egységbe akarta foglalni az empirista és spekulativ
bölcsészeti irányokat, úgy erkölcstanában is magasabb egységet
keresett az elágazó erkölcstani rendszerek és elvek számára.
Hogy minő úton, a következő szakaszban igyekezünk tovább
vizsgálni.
2. §. Erkölcstana
fejlődéstörténete.
A gondolkodóknak az általános és a korszerű bölcseleti
kérdésekhez és problémákhoz való viszonyára két tényező gyakorol elhatározó befolyást. Egy külső és egy belső tényező. A
külső tényező az a kulturális környezet, amelyben a gondolkozó
felnő és él. A belső és elsőrendű tényező pedig a gondolkozó
egyénisége és személyisége. Az előbbit művelődéstörténetileg kell
megrajzolnunk; az utóbbit a bölcsészetileg kezelt életrajzírás
keretében, illetőleg segítségével.
Spencer egész gondolatrendszerére alapvető fontosságú az a
„milieu", amelyben bölcsészeti rendszere előáll: Nagybritánnia a
19. században, különösen annak közepén. Gondoljunk arra a hatalmas jellemzésre, amelyet a 18. századbeli Nagybritánniáról
Lecky Vilmos*) és a Spencer elveit a történelem-írásban alkal*) Lecky, William E d w a r d Hartpole: H i s t o r y of England in the 18.
Century. 8 kötet. 1 8 7 9 - 9 0 .
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mazó Buckle H e n r i k ' ) adtak. Aztán vegyük tekintetbe a brit
bölcsészet történetét a 18. században. S mindezek fölébe tekintsük
át a 19. századbeli Nagybritánniának és a brit bölcsészetnek azt
a tömör jellemzését, amelyet Jodl Frigyes erkölcstantörténetének
a 19. századbeli angol erkölcstan-történethez írt bevezetésében
adott. 2 )
Nagybritánniában a 18. és 19. század között alapvető változás nem történt sem politikai és társadalmi, sem bölcsészeti,
tudományos és vallási téren. Míg a szárazföldi Európában az
óvilág képét elváltoztató francia forradalom a régitől eltérő, ú j
állami rendet teremtett, Nagybritánniában a régebbi politikai
alapon folyt tovább az élet. Nagybritánnia már a 17. századvégi
forradalommal megalapította az alkotmányos államformát s ebben
a tekintetben egy egész századdal megelőzte a szigetország a
szárazföldi Európát. Ez a politikai haladás nemzetgazdasági haladással karöltve járt. Azonban ezen a téren is, és még inkább
társadalmi tekintetben, középkori állapotok maradványai éltek és
uralkodtak. A felső és alsó nemesség uralma által a maradiság
és reformellenesség lett uralkodóvá. A francia forradalom hatása
még az ébredező reformkivánalmakat is háttérbe szorította és
veszedelmes forradalmi törekvéseknek bélyegezte. A 19. század
elején jut tetőpontjára a nép középső és alsó rétegeiben elterjedt
Wesley-féle vallásos ébredési mozgalom. Ennek a hívei különben
fogékonyak voltak a társadalom-politikai reformok iránt, de a
francia forradalom hatása alatt, a forradalommal, s az azzal egynek vett reformtörekvésekkel éles ellentétbe helyezkedtek. Csak
négy évtized múlva a francia forradalom kitörése után, a 19.
század harmincas és következő éveiben erősödött meg s jutott
túlsúlyra a társadalmi reformirányzat és csak azután sikerült a
konzervatív osztályok ellenében több, majdnem középkori társadalmi maradvány megszüntetése társadalmi reform útján. Az
államhatalom azonban még sokkal nagyobb volt, mint a társadalmi
ön munkásság. A közgazdasági szabad verseny pedig virágzása felé
haladott.
Ebben a korban nőtt fel és élt Spencer.
Másfelől a bölcsészeti felfogás terén is a konzervatív továbbhaladás kora a 19. század első fele. A 18. század második felében
Hume-mal eléri tetőpontját az angol deizmus és szenzuálizmus.
Visszahatásul jelentkezik a skót iskola, amely a skót bölcsészet
egységes irányvonalába esik. A Shaftesbury intellektuálizmusára
!) Buckle, H e n r y Thomas: H i s t o r y of Civilisation in England. 3 k.
1857—61. (Az I. és a III. kötet végén.)
2
) Jodl, F r i e d r i c h : Geschichte d e r Ethik in der neueren Philosophie.
II. 1889. 1 III. könyv, X I I I . fejezet. „Allgemeine Charakteristik der englischen
Philosophie im 19. J a h r h u n d e r t . " 397—407. 1.

Spencer H e r b e r t e r k ö l c s t a n a .

203

támaszkodó Hutcliesontól a relativista Hamilton Vilmosig, ugyanaz
a spekulativ irányzat. Hutcheson utódja a glasgowi egyetemen
Smitli Adám, ezé meg Beid Tamás, a skót iskola, a „common
sense" bölcsészetének alapítója. Stewart Dugald edingburghi tanár,
a 18. század végén és a 19. első negyedében ennek az irányzatnak a vezére. Brown Tamás, Mackintosli Jakab, Hamilton Vilmos
folytatják tovább ezt az irányt. Spencer az utóbbinak és tanítványának, Mansel Henriknek a korában él.
Lélektani tekintetben a 18. századbeli asszociációs lélektani
irány folytatódik tovább. A 18. század közepén Hartley Dávid
ennek a képviselője. Priestley József az ő követője. A két század
közepén Mill Jakab (James Mill) áll. Aztán a 19. században ennek
a fia, Mill János Stuart meg Bain Sándor az „Association-psychology' mesterei. Spencer a két utóbbi korában él.
Az erkölcstani téren egyfelől a skót iskola morálfilozófiája,
másfelől pedig a Priestley, Paley és főleg a Bentham utilitáriánizmusa folytatódik tovább a 18. század egyenes folytatásaképen a
19. században. A Bentham utilitáriánizmusa sok ellenállással küzd,
a radikális párttal politikai térre lép s társadalmi reformokra
törekszik a konzervativizmussal szemben. Tudományos téren Mill
János Stuart folytatja tovább az utilitáriánus ethikát. Mint mindig,
úgy a 19. században is megőrzi az erkölcstan a jog és államtudományokkal. a nemzetgazdasággal és a lélektannal való kapcsolatát.
A német idealizmusnak brit földre való átültetését Coleridge
és Carlyle próbálják meg. Az előbbi mint költő és bölcselő nagyobb
hatást is gyakorolt. De mindkettő tanítvány és iskola nélkül maradt. Azonban mindkettő, de különösen Coleridge és mestere,
Schelling hatást gyakoroltak Spencerre is, aki ugyanabban a
korban élt. Ε kettő irodalmi munkásságán kívül az angol naturalizmus és románticizmus költészete és irodalma: Shelley, Moore,
Byron, Wordsworth említendők.*)
A természettudományi téren is a 18. században megkezdődött munka foly tovább. Amit Darwin Erasmus megkezdett,
tovább folytatta s virágzásra vitte unokája, Darwin Károly és
iskolája Spencer korában.
Míg Németországon Kant kritikai bölcselete szellemi forradalmat hoz létre s utána az irodalmi és bölcsészeti ideálizmus a
mai szellemi Németország alapját veti meg s az egész kontinens
szellemi életében forradalmi természetű átalakulás előidézője lesz:
Nagybritánnia szigetországi elzárkózottságában a régi politikai,
társadalmi és szellemi alapokon lassú ütemben fejlődik tovább.
*) Brandes, G e o r g : „Die L i t e r a t u r des 19. J a h r h u n d e r t s in ihren
Hauptströmungen: 4. kötet: Der Naturalismus in England. (Ford. Strodtmann A.) 1876. ismerteti bővebben a század angol irodalmi mozgalmait.
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Vallási téren a 18. századbeli egyházi konzervatizmus és a
Wesley-féle methodizmus, illetőleg a szabad egyházi és szektárius
mozgalom foly tovább, mint a múltból jövő két nagy áramlat.
Vallástudományi téren pedig szintén a régi két irányzat, a 18.
században Paley által képviselt konzervatív theologia és a Humemal tetőpontra jutott deizmus és racionálizmus folytatódik tovább.
De úgy, hogy Hume vallástudományi főművei (Natural History
of Religion. 1757.; Dialogues on Natural Religion. 1777.) és Mill
János Stuartnak egy századdal későbbi, hasonló műve (Essays on
Religion. 1874.) között egyenes irányú a racionálizmus folytatólagos útja, annyival inkább, mert lényeges továbbfejlődés jóformán
nem is történik ezen a téren.
Ennek a kornak a gyermeke Spencer. És pedig valódi
angol család gyermeke. Míg a 19. században a Viktoria-korszak
szellemi vezérei közül Hamilton, Carlye. Macaulay, Mill, Ruskin
skót származásúak voltak, addig Spencer, valamint Darwin, igazi
angol eredetűek. A komoly, zárkózott, empirizmusra hajló, gyakorlati irányú angol szellemet Spencer jellemző módon képviseli.
Azonkívül a család, amelyből származott, szintén rányomta
szellemi bélyegét. Régi puritán család szülötte volt. Atyja tanító
volt és pedig szabad szellemű, bölcs pedagógus. Nem abból a
fajtából, amely a saját gyermekeit legjobban elneveli, hanem azok
közül az értékesebb nevelők közül való, akik a gyermek természetes, szabad, önálló fejlődését tartják a legfontosabbnak s épen
azért a lehető legkevesebb és legszükségesebb irányításra és
ellenőrzésre szorítkoznak, inkább csak ön munkásságra ösztönöznek
s a megtévedés és romlás veszedelmétől óvnak. Atyja testvérei
szintén szabad szellemű, képzett, reformra törekvő, tevékeny
emberek voltak. Ezek társasága nem kis hatást gyakorolt a
gyermek és ifjú Spencerre. Anyja közepes műveltségű, szeretetreméltó, kegyes nő volt; szellemi tekintetben nem igen gyakorolt
befolyást fiára. Herbert szüleinek egyetlen életben maradt gyermeke és gyenge szervezetű is volt s ebből kifolyólag nagyobb
szabadságot élvezett. Az iskolai megszabott rendet nem szerette.
Inkább atyja magántanítványa s később meg a maga tanítványa
volt. Egyetemet rendszeresen soha nem látogatott, bárhogy akarta
is azt Tamás nagybátyja, a hintoni anglikán pap. Kiváló mértékben természettudományi, mathematikai és műszaki irányú hajlama
és tehetsége volt s főleg ilyen irányú képzettséget szerzett. A
klasszikus tudományok és a nyelvészet iránt semmi érzéke sem
volt. Vallásos nevelésére nézve jellemző, hogy vasárnapon kint
reggel atyjával a quäker, este anyjával a methodista istentiszteletet látogatta és korán elidegenedett minden vallástól. Később
pedig teljesen hátat fordított minden vallásnak és theologiának.
Nem szakított azokkal, mert sohasem fogadta be azokat lelkébe,
mint maga mondja. Az önálló rendszeres gondolkozáshoz korán
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hozzászokott. Tizenhét éves korában készen volt a tulaj donképeni iskolai műveltségszerzéssel. A következő üt évben részint
mint mérnük, részint az állásnélküliség időközeiben műszaki, bölcsészeti és tudományos ünképzéssel foglalkozott, találmányokkal
kísérletezett és egypár műszaki cikket irt. 1839-ben Lyell földtani művének olvasása által híve lett Lamarck transformizmusának — épen Lyell cáfolata folytán.
1842-ben, huszonkét éves korában jelenik meg első, irodalmi
tekintetben s még inkább erkölcstani szempontból számbaveendő
tanulmánya, a ,.Nonconformist 4 nevű hírlapban az államhatalom
hatásköréről szóló levelek, melyek a következő évben röpirat
alakjában is megjelentek „The Proper Sphere of Government"
(A kormányzás tulajdonképeni hatásköre) cím alatt. Az ifjúság
bátorságával védelmezi ebben az egyén jogait a mindent elnyelő
államhatalommal szemben. Az u. n. Spencer-féle individuálizmus
már itt jelentkezik. De a Paley-féle theologia és erkölcstan
képezi az értekezés alapját, amely nem volt egyéb, mint „elvékonyított keresztyén utilitárizmus."') A küvetkező években közben
mérnöküsküdik, küzben állás nélkül szüleinél szabad tanulmányoknak él. 1848—1853-ig az „Economist" nevű hírlap segédszerkesztője. Ez alatt az idő alatt az irodalmi és tudományos élet
kiválóságaival küt ismeretséget és barátságot, élénk szellemi életet
él és sokoldalú, bő ismereteket szerez.
Ebben az időben, 1850-ben jelenik meg első nagyobb
munkája, a „Social Statics" (Társadalmi sztatika vagy egyensúlytan). Már fentebbi értekezésével való elégedetlensége keltette
benne a vágyat 1846-ban az értekezés erkölcstani oldalának külön
való kidolgozására. Azonkívül személyes becsvágy is ösztünüzte
arra. Nevezetesen egy alkalommal atyjával egy az által nagyrabecsült erkülcstani műről beszélgetett s azt a kijelentést tette,
hogy ő jobbat tudna írni. Atyja erre gúnyosan azt felelte, hogy
azt be is kellene bizonyítani. 2 ) Ennek a bebizonyítására törekedett
a küvetkező években. 1848 tavaszán fogott hozzá és két év
múlva készült el művével. Küzben azonban igen fontos befolyást
gyakorolt Spencerre, nem Comte, mint a munka címéből sokan
tévesen következtetik, hanem amint az újabb kutatás kiderítette,
— Schelling. Nem közvetlenül, mert Spencer tudvalevőleg sem
német, sem francia nyelvű műveket nem tudott olvasni; hanem
közvetve, Coleridge közvetítésével. Coleridge· nek reá gyakorolt
hatását már előbb ismerte az angol szakirodalom. A német bölcsészeti irodalomban először az Angliában élő Gaupp Ottó mutatta
ki a Coleridge-zsel s az általa közvetített Schellinggel való szellemi
1) Gaupp, Otto: Herbert Spencer. 1897. 1 46. 1.
2
) Schwarze, Karl: Herbert Spencer (Aus N a t u r und
245.) 1909. 7. 1.
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viszonyát már fennebb említett értékes művében. 1 ) Legújabban
pedig a Gaupp műve felhasználásával, a két kötetes „Autobiography'·' és a Dunean Dávid madasi tanár által kiadott Spenceréletrajz és levelezés 2 ) alapján Spencernek az újkori nagy bölcselők rendszeréhez való viszonyát és bölcsészettörténeti helyét
mesteri módon tüntette fel a magyarországi származású Stein
Lajos, volt berni, a folyó évtől kezdve nyug. egyetemi bölcsészettanár a jelenkori főbb bölcsészeti áramlatokról és problémákról szóló értékes nagy művében 3 ) Stein Lajos leányával,
Helen-nel együtt lefordította német nyelvre Spencernek halála
után 1904-ben megjelent két kötetes önéletrajzát (1905.). Ez a
munka sok értékes adatnak a birtokába juttatta. Ezeknek az
adatoknak alapján Spencer rendszerének és történeti értékének
sok tekintetben egészen új megvilágítását adta. Ennél a pontnál
mi Spencernek csupán Coleridgehez, Schellinghez és Comtehoz
való viszonyát tüntetjük föl. Coleridge (1772 — 1834.) a 19.
század elején Schelling természetbölcseleti romantikus ideálizmusát közvetítette az angoloknak. Halála után megjelent egyik
munkája, az „Idea oí Life" (Az élet eszméje), melyet 1848-ban
Watsou Seth Β. adott ki, 1849 — 50-ben került a Spencer kezébe.
Ebből ismerkedett meg a különböződés vagy egyénülés (individuation) Schelling-féle tanával. Spencer maga mondja önéletrajzában:
„Az individuatio tana megragadta figyelmemet és — mint nemsokára látható volt — gondolkodásom egyik tényezőjévé lett." 4)
]
) Gaupp, Otto: Herbert Spencer (Frommans Klassiker der Philosophie. V.) 1897. (19002, 1906») 47—48, 92. és 54. 155. 1.
2
) Duncan David: The Life and Letters of H e r b e r t Spencer. 1908.
3
) Stein, L u d w i g : Philosophische Strömungen der Gegenwart. 1908.
I. Teil. VII. Die evolutionistische Bewegung ( H e r b e r t Spencer und seine
Vorläufer) 204—229. 1.
Spencer H.: An Autobiography. 1904. I. 351. 1. — Ε pontnál két
dolgot kell még megjegyeznünk. Az egyik Coleridge műve címére, a másik
pedig a műben foglalt gondolatokra s Spencernek azok szerzőjéről való
tudására vonatkozik. Spencer ezen az idézett helyen „Idea of Life" néven
említi Coleridge művét. Uberweg-Heinze: Grundriss der Geschichte der
Philosophie" IV. k.: Gr. d. G. d. Ph. des 19. J a h r h u n d e r t s 1902.» 474. 1.
nem tud e műről. A Coleridge-ről szóló legújabb és a világirodalomban
legrészletesebb monografia, a holland liust János Adolf: „Samuel T a y l o r
Coleridge en zijne intuities op het gebied van wijsbegeerte, ethiek en
godsdienst. (C. T. S. és az ő bölcsészeti, erkölcstani és vallási nézetei)
(1909.) c. műve ezt a munkát Ashe 1902-iki kiadása után „Theory of Life,
and its most generál Law, the Law of Polarity" (Az élet elmélete és
annak legáltalánosabb törvénye, a polaritás törvénye) néven ismeri. A cím
természetesen nem változtat a tartalmon. A másik megjegyzésünk az, b o g y
Spencer Stein Lajos szerint (i. m. 2271.) a benne foglalt gondolatokat nem
Schelling, hanem Coleridge gondolatai gyanánt ismerte meg. Stein nem
találja e műben Schelling nevét. Ellenben említi a mű utószavának arra
való utalását, hogy e mű nem C.-é, hanem Gillmanné (James G.), C. m u n k a társáé. Ezzel szemben Ashe és Kust a művet Coleridge-ének bizonyítják.
Spencer önéletrajza idézett helyén pedig kifejezi, hogy Coleridgenek saját
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Ez a Schelling-Coleridge-féle tan azt mondja, hogy az élet nem
egyéb, mint a különböződésre vagy egyéniilésre való törekvés.
Ez a gondolat pedig kiváló helyet foglal el a „Social Statics"-ben.
A név másra engedne következtetni. Arra, hogy Comte befolyásolta Spencert, Ez a kifejezés először Comte-nál fordul elő
„Plain des travaux scientifiques nécessaires pour reorganiser la
société" (A társadalom újjászervezésére szükséges tudományos
munkák terve) (1822.) c. művében, mely később 1824-ben
„Systeme de la politique positive" (A pozitív politika rendszere)
címen jelent meg. Ebben alapítja meg Comte a szociologiát. Itt
szól a „Statique Sociale" -ban a társadalom állapotáról, a „Dynamique Sociale u -ban a társadalom haladásáról. A társadalmi sztatika
(állapot- vagy egyensúlytan) és dinamika (erőműtan, haladástan)
úgy megy át később főművébe a „Cours de la Philosophie
Positive"-be (1830—42) s különösen annak a szociologiáról szóló
három utolsó és legnagyobb kötetébe. A későbbi „Systéme de
politique positive, ou traité de sociologie, instituant la religion
de l'humanité" (A pozitív politika rendszere, vagy az emberiség
vallására alapított társadalomtanról szóló értekezés) (4 kötet.
1851—54) itt nem jöhet még tekintetbe, mivel Spencer műve
már 1850-ben megjelent. Azonban az előbbiek sem jöhetnek
tekintetbe, mert nem gyakoroltak semmi hatást Spencerre e
műve megírása előtt, annál az egyszerű oknál fogva, hogy —
Spencer nem ismerte azokat. Maga mondja önéletrajzában:
„Szerencsétlen körülmény volt, hogy a k k o r Comte Ágostról csak
azt tudtam, hogy francia bölcsész. Arról egyáltalában nem volt
tudomásom, hogy bizonyos címen rendszert tett közzé, sőt hogy
annak egyik része ,Statique Sociale' címet viselt. Ha ezt tudtam
volna és azért visszatértem volna a művemnek szánt eredeti
címhez, akkor senkinek sem jutott volna eszébe, hogy köztem
és Comte között levő valaminő összefüggésre gondoljon, hiszen
oly teljesen más természetű, amit én „a társadalmi és politikai
erkölcstan rendszeré"-nek (System of Social and Political Morality) nevezek, mint amit Comte ,Statique Sociale'-nak nevez és az
emberi életre és az emberi haladásra vonatkozólag abban kifejtett
eszmények alapjukban νόλ'θ annyira ellenkeznek Comte eszményeivel."*) Másutt meg, 1853 január 20-án atyához írt levelében
megjegyzi, hogy az altruizmus és szociologia kifejezések átvételén
szava szerint Schellingtől átvett gondolatai gyanánt tekintette a mű tartalmát (This was Coleridge's Idea uf Life; the substance of which he was
said to have borrowed from Schelling .
*) Spencer Η. Autobiography. 1904·. Ι. 359—360 1. Spencer ugyanitt
(358—359. 1.) elbeszéli, hogy előbb „A System of Social and Political
Morality", később „Demostatics ', aztán meg „Social Statics : a System of
Equity Sinthetically Developed" címet akart adni művének s végül a
harmadik főcímet új mellékcímmel írta könyve homlokára.
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kivül csak nemleges (negatív) hatást gyakorolt rá Comte. Comte
főművének az elejét Evans Mária (regényírói álnéven Eliot
György) ösztönzésére kezdette olvasni 1852-ben, aki barátjával s
későbbi férjével, Lewes-szal együtt Comte nagy tisztelője és híve
volt. De Comte tudományfelosztása már akkor nem tetszett neki
s ellentmondást keltett benne. 1853-ban jelenik meg Comte főművének rövidített angol fordítása Martineau Harriet kisasszony
fordításában. Ezt tanulmányozta később Spencer Lewes más idevágó munkáival együtt. Azonban a „Social Statics" megjelenése
előtt Comte rendszeréről nem tudott s így nem is befolyásolta őt
semmiképen. Történeti összefüggésről tehát nem lehet beszélni,
csupán lélektani és logikai párhuzamosságról. Mind a ketten
mathematikai, teknikai és természettudományos képzettségű
gondolkodók voltak s azért műveikben is természettani példákat
és műszavakat használtak. Ez a körülmény magyarázza az elnevezés azonosságát. Mindakettő a dolgok tárgyi oldalára és az emberi
haladás vizsgálatára fordította figyelmét. Meg is egyeznek egymással a pozitív szellemi irányzatban, az u. n. „l'esprit positif"ben. de nem abban a tekintetben, mintha Spencer a Comte nevéhez fűződő pozitív bölcseleti iskolához tartoznék. Ez magyarázza
a két gondolkozó szellemének hasonlóságát. Az előbbi a lélektani,
az utóbbi a logikai kapcsolat a Comte és Spencer felfogása között. Azonban már itt a kezdeten jelentkezik a kettőjük között
levő lényeges különbség. Míg ugyanis Comte az emberi haladást
a történelemben vizsgálja és látja, addig Spencer ugyanazt a természetben, a mindenséggel való összefüggésében kutatja és szemléli. Comte az emberiség társadalmi és erkölcsi haladásának a
történelembölcseletét, Spencer pedig annak a természettörténetét
akarja adni. A részletes fejtegetésről ezen a helyen le kell mondanunk és csupán a tárgyunkra vonatkozó legfontosabb dolgokra
szorítkoznunk. Azonban ebből is és a következőkből még inkább
kitűnik Spencer sajátos felfogása, Comte-tól és másoktól való
eltérése.
A „Social Statics" alcíme: „or the Conditions essential
to Human Happiness specified and the First of them developed"
(vagy az emberi boldogság lényeges föltételeinek részletes kimutatása és kezdetének föltüntetése). A mű fő gondolatai a következők:
Az emberi haladás nem a véletlen műve, hanem természeti szükségszerűség. Az egész eddigi és ezutáni haladás az egész szerves
teremtettség alapját képező törvény eredménye. Minden haladás
nem egyéb, mint az emberek természeti és társadalmi környezetükhöz való jobb alkalmazkodásának az eredménye. Ez az alkalmazkodás kettős. Közvetlen, amennyiben a működésbeli változások
átöröklődnek. Közvetett, amennyiben a nem alkalmazkodók
kihalnak. Ez társadalom- és erkölcstanának későbbi főgondolata.
Minden haladás vagy fejlődés magában véve nem egyéb, mint
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különböződés vagy egyénülés (a Schelling-Coleridge-féle metafizikai
jellegű: individuation). Az individuáció folyamatában két fővonást
különböztethetünk meg. Az egyik: az eredetileg egynemű olyan
részekre oszlik, amelyek mind különbözőbbekké válnak. Ez a
csirája annak, amit később Spencer az egynemű (homogén) különneműbe (heterogén) való átmenetelének és különböződésnek
(differentiation) nevezett. A másik pedig: ezek a részek egymástól
kölcsönösen mind függetlenebbek lesznek. Ez a későbbi egységesülés (Integration). A mind magasabbfokú egyénülés tehát egyértelmű a fejlődéssel és mind a szerves, mind a társadalmi fejlődésre
egyaránt érvényes. A különféle szervezetek, amelyeket a társadalom a legalacsonyabbtól a legmagasabb fejlődési formák felé való
haladásában felvesz, elvileg hasonlók az állati szervezetek különféle fajaihoz. Tehát már itt megnyilvánul a társadalom élettani
felfogása, az u. n. Spencer-féle organicizmus, elődeinek s magának
Comte-nak is politikai felfogásával szemben. Erkölcstani tekintetben
még azért is fontos e mű, mert Spencer már ebben megkísérli
az intuitiv és utilitáriánus erkölcstan kiegyenlítését és megkülönbözteti az abszolút és relativ, az önálló és viszonylagos erkölcstant.
Különben mintegy erkölcstana előfutárjának tekinti. 1 )
Erkölcstani és társadalomtani vizsgálódásai folytán mindinkább érezte Spencer annak a szükségét, hogy az erkölcstan és
társadalomtan számára élettani és lélektani alapot keressen. Ilyen
irányú tanulmányozásra adja hát magát. Bölcsészeti rendszere
kialakulásának tíz évében (1848—1858) különösen a következő
szellemi befolyások fontosak fejlődésére nézve. Ebben az időben
olvassa Coleridge és Comte fentebb említett művein kívül MilneEdwards Henriknek, az angol eredetű francia természettudósnak
(1800—85) az élettani munkamegosztásról szóló műveit és Lewes
pozitivista bölcsészettörténetét, bölcsészettörténeti ismereteinek ezt
a „zavaros forrását". Comte-tal szemben ú j tudományfelosztást
tervez. Mill logikája az igazság más fő próbakövének, a „tagadása
felfoghatatlan" kritériumnak felállítására ösztönzi. Ebben az időben
ismerkedik meg Baer Károly Ernő (Karl Ernst von Baer) német
természettudós (1792—1876) ránézve nagy hatású tanával. Baer
a Schelling természetbölcseleti iskolájához tartozik. Esenbeck
növénytan-tudós és Düllinger boncolástan-tudós befolyása alatt
állt. 2 ) Útegyengetője Wolf Gáspár Frigyes (1733—1794) anatómus
volt. Természetbölcseleti téren Okén Lőrinc (1779—1851) működött nagyon hasonló irányban. Spencer meg épen Baert, a természettudóst és Okent, a természetbölcsészt említi e téren való elődei
gyanánt 1864-ben Comte-tól való függetlensége ügyében Lcwes-hez
!) Spencer Η . : Autobiography. 1904. II. 483. 1.
2
) Falckenberg Richard: Geschichte der neueren Philosophie. 1908. 6
417.
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intézett levelében. 1 ) Baer tanát is közvetve ismerte meg Spencer
Carpenter Vilmos (1813—1885) „Principles of General and
Comparative Physiology" (az általános összehasonlító élettan elvei)
(1844. 1 1851.2 1874. a 1876. 4 ) című műve második kiadásából. 2 )
Baer tana szerint minden szerves fejlődés egyneműség állapotából kűlönneműség állapotába való átmenetel. Spencer a szerves
fejlődésnek ezt a tanát minden fejlődés, az egész fejlődés tanává
akarja szélesíteni. Látta, hogy a minden fejlődésfolyamat egyik
oldalát képező különböződés kifejezésére nagyon alkalmas ez a
tan s egyszersmind jobb az egyénülés (individuation) elméleténél,
mert ezzel a nem szerves fejlődést is lehet magyarázni. E r r e
igyekszik Spencer a következő években.
A „Social Statics" után írott első értekezése „A Theory of
Population Deduced From the General Law of Animal-Fertility"
(Az állati szaporodás általános törvényéből levezetett népesedési
elmélet», mely 1852 áprilisában jelent meg a „Westminster
Review"-ban. Ebben rámutatott arra, hogy a túlságos szaporodásnak s az azáltal előidézett létért való harcnak a faj magasabb
fejlődéséhez kell vezetnie. Csak azok az egyedek élnek tovább,
amelyek előrehaladnak. Ezek nemüknek kiválasztottal. A faj
fejlődésének fontos kérdésére ime rámutat Spencer hét évvel
Darwin korszakalkotó munkája megjelenése (1859), (ha nem is
megírása, mert több éven át készen, de kinyomatlanul állott)
előtt. Spencer itt a faj magasabb fejlődését magyarázza a legjobbak továbbélésével, míg Darwin ezt a továbbélést kapcsolatba
hozta az összes szerves lények változatokra való hajlandóságával
és a változatok és a természetes kiválasztás elméletével az új
fajok kifejlődését magyai'ázta. Spencer itt még nincs tisztában a
fejlődés legfőbb tényezőivel, csupán a fejlődésről s a fejlődés
elméletének a fajok kifejlődésére való alkalmazandóságáról volt
meggyőződve. Ezt a meggyőződését a legközelebbi, bár a fentebbinél nyomtatásban előbb megjelent értekezésében fejezte ki. 1852
március 20-án jelent meg ez az értekezése a „Leader"-ben „The
Development Hypothesis" (A fejlődés-feltevés) cím alatt. Spencer
az egyedül lehetséges két világelőállási elméletet, a teremtés- és
a fejlődéselméletet szembeállítja s az utóbbi mellett foglal állást.
Kifejti, hogy a fajok a külső viszonyok behatása folytán fejlődés
útján nyerték mostani alakjukat. Még itt túlnyomó a teremtéselmélet ellen való polémia, de mégis rendkívüli fontosságú ez a
három levélnyi terjedelmű kis értekezés Spencer rendszere kiala1

) Spencer Η.: Autobiography. 1904. II. 485 -490. 1.
) Ez a mű még más vonatkozásban is áll tárgyunkkal. Ε mű 1876.
IV. kiadásában, A „Principles of Mental Physiology"-ban (a lélek-élettan
elvei) a 486. lapon van közölve Mill János Stuart Carpenterhez irott levelének (1872. jan. 29.) egy részlete, melyben Spencer fejlődéstanának nagy
jelentőségét ő is elismeri.
2
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kulásában s az egész modern természettudomány fejlődéstörténetében. Darwin nagy műve előszavában, elődei műveiről írt rövid
vázlatában nagy elismeréssel emlékezik meg Spencernek erről az
értekezéséről. Ugyanez év októberében jelenik meg szintén a
„Westminster Review*-ben „The Philosophy of Style" (Az írásmód v. nyelvhasználat bölcselete) c. nagyobb tanulmánya, mely
Lewes egykorú ítélete szerint a stilproblémának általa ismert egyetlen tudományos magyarázata. Ebben jut először nyilt kifejezésre
a homogeneitas-ból heterogeneitas-ba való fejlődés Baer-féle tanának reá gyakorolt befolyása.
1853 juliusában ugyanabban a folyóiratban, egy „OverLegislation" (Túlságos törvényhozás) című tanulmányt tett közzé,
melyben az első értekezésében érintett s egész életében mindig
támadott államszociálizmus, az állami mindenhatóság ellen szól s a
„Social Statics"-ban már kifejezett ama tételét védi, hogy a társadalom nem mekhanizmus, hanem organizmus. Ez az értekezés
aztán külön is megjelent Chapman Népkönyvtárában, a „Library
for the People"-ben. Ugyanebben az évben ugyanabban a folyóiratban egy másik értekezés is lát napvilágot „The Universal
Postulat" (Az egyetemes követelmény) cím alatt, melyben Spencer,
Mill, Kant, Hume, Reid és Mansel tanulmányozása folytán azokkal ellentétben kialakult ismeretelméleti álláspontját törekedett
kifejteni. Uj mozzanat gondolkozása fejlődésében nem nyilvánul
itt, csupán a fejlődéstannak későbbi metafizikai háttere van
készülőben. Ugyanebben az évben kilép Spencer a lap szarkesztőségéből s ettől fogva csupán gondolatrendszere kidolgozásának
szenteli magát.
A következő évben a fejlődés-elméletnek az élet és tudás
különböző terein való kipróbálásával foglalkozik. 1854 áprilisában
jelenik meg a „Westminster Review"-ban „Manners and Fashion"
(Erkölcsök és szokások) cimű értekezése. Ebben azt mutatja ki,
miképen fejlődnek ki a társadalmi kényszer különböző formái, a
politikai, egyházi és szertartási kényszer egy magból az összes
szerves lények fejlődéstörvényével megegyezőleg, amely szerint
az általános működések az ezeket alkotó különös működésekké
különülnek szét. Egyszersmind ebben ad kifejezést először a vallás
eredetére vonatkozó amaz elméletének is, hogy minden vallás
forrása az ősök és szellemek tisztelete. Ez év májusában a „North
British Review'-bau közzétett tanulmányában, a „The Art of
Education"-ban (A nevelés művészete) a fejlődés elméletét és
alakulóban levő lélektani elveit a nevelésügy és neveléstudomány
terén próbálta ki. Az értekezés főgondolatai ezek: A nevelésnek
a természetes fejlődés folyamatához kell alkalmazkodnia. Egyszerűről kell összetettre haladnia. Az emberi lélek növekszik és
mint minden növekedő dolog, az egyneműségből a ktilönneműséghez halad. Júliusban a „British Quarterly Review"-ban másik
4*
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értekezése jelenik meg „The Genesis of Science" (A tudomány
eredete) címmel. Ebben tovább halad s kifejti, hogy miképen
fejlődött ki lassankint minden tudomány a közönséges tudásból,
amelytől nem sajátlagosan, csak fokozatilag különbözik; miképen
különböződött (differentiation) a tudomány egyes tudományágakká
s azzal karöltve hogyan járt az egységesülés (Integration), amelynek
folyamán az egyes tudományok mind függetlenebbek lettek egymástól. A kérdés az emberi lélek mélyreható elemzéséhez vezette
Spencert. Ez az elemzés lélektana előmunkálatává vált. Lassankint
kifejlődött lélektani elvei napvilágra vágytak. Augusztusban hozzáfogott lélektana megírásához.
1855-ben jelent meg lélektana „Principles of Psychology"
(A lélektan elvei ι címen. Az angol lélektani kutatást, a képzetkapcsolódási lélektani elemzést (Association-Psychology) Hartleytől Mill János Stuartig tekintetbe vette s úgy mutatta ki a szellemi
élet kifejlődését. A tapasztalati bölcsészetet és lélektant a régi
határokon messze túlfejlesztette, midőn a fejlődés-elmélet segítségével
kifejtette, hogy a tudat tényei nem magyarázhatók meg az egyén
tapasztalataiból, hanem az ősök, a f a j végtelen hosszú tapasztalata
fejtette ki szervezetileg s úgy adta tovább az átöröklés útján az
emberi gondolkodás formáit. A Kant apriori szemléleti formái
csak az egyénre nézve aprioriak, de a fajra nézve aposterioriak.
Erkölcstanára nézve azért fontos ez a műve, mert annak lélektani
alapját képezi. Az erkölcsi érzések és képzetek, eszmék és elvek,
rendszerek és intézmények természetes fejlődéstörténetét igyekszik
feltüntetni lélektanában. Az egyén és a jelen erkölcsét és erkölcstanát, a faj, az emberi nem múltban szerzett, szervezetévé vált
ós öröklés útján tovább adott erkölcséből és erkölcstanából
magyarázni röviden már itt megkísérelte. Ez az első fejlődéstani
lélektan. Evolueionisztikus alapja és jellege miatt a kornak
majdnem egyhangú visszautasításával találkozott, de néhány évvel
később már sok amerikai és angliai egyetemen az előadások
szövegkönyvéül és iskolai tankönyvül használták.
A fejlődés-elméletet, mit Baer csak az embriologiára, alkalmazott, ime így alkalmazta Spencer a társadalmi életre, a tudományra és az emberi lélekre. Közel állott az a gondolat, hogy a
fejlődéselmélet minden fejlődési folyamatra érvényes. Spencer
ebben az időtájban jutott rá. Egyszersmind azt hitte, hogy e
törvény egyetemességének felismerésével annak az egyetemes okát
is megtalálta. Tervezte is, hogy a ,Westminster Review'-ba egy
cikket ír „Minden haladás oka" címmel. Azonban súlyos betegsége megakadályozta abban. Lélektana megírásához rengeteg sokat
tanulmányozott. A túlságos munka nagyfokú idegességet és álmatlanságot idézett elő. 1855 juliusától 1857 elejéig teljesen munkaképtelenné tette. Ezt a nagy betegséget mégis lergyőzte és sokszori
felújulása alkalmával is hősiesen küzdött ellene. Életére s erkölcs-
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tanára is nagy befolyást gyakorolt az. Később erkölcstanában
ennek a hatása alatt hangsúlyozza az egészség és testi erő őrzését
és ápolását, mint fontos erkölcsi feladatot. Itt kell felemlítenünk,
hogy üdülésének emez idejében külföldön sokat utazott. 1856
októberében Párisban Comte-ot is meglátogatta s barátai megbízásából átadta neki a küldött anyagi segélyt. Azonban a nyelvismereti hiány és a különböző bölcsészeti és személyes jellem
lehetetlenné tették a találkozás fontosságát. Spencernek sem életére,
sem bölcsészetére nézve nem fontos ez a találkozás.
1857 áprilisában jelent meg a tervezett értekezés a ,Westminster Review'-ban „Progress: its Law and Cause" (A haladás
törvénye és oka) cím alatt. Spencer gondolatrendszere fejlődésében
nagy fontosságú ez a tanulmány. Itt mutat rá először a fejlődés
törvényének egyetemes érvényességére. Az egyneműségből ktilönneműségbe való átmenetel a szerves fejlődés törvénye Baer szerint.
Spencer szerint e törvény minden fejlődés törvénye. A világrendszer történetében, a föld geologiai történetében, a földön levő
szerves élet történetében, az emberi nem, az emberi szellem s az
emberi szellem alkotásainak történetében mindenütt ugyanazt az
egyszerűből egymásután következő különböződések által összetettbe
való fejlődést találjuk. Az egyneműből különneműbe való fejlődést
kapcsolatba hozhatjuk a közvetlen tapasztalat bizonyos tényeivel,
melyeket a végtelen ismétlődés következtében szükségszerűeknek
tekintünk. Ezeket a tényeket a következő tételben fejezi ki:
„Minden működő erő egynél több változást idéz elő, minden oknak
több okozata van".*) A végső következtetés pedig az, hogy a
múltban a dolgoknak mindinkább növekvő összetettebbé válása,
az egyneműnek a különneműbe való szüntelen tartó átalakulása
ment végbe. íme két évvel Darwin nagy műve megjelenése előtt
az egyetemes fejlődés tana Spencernél!
Ugyancsak ez év októberében „Transcendental Physiology"
(Érzékfeletti élettan) cím alatt egy másik értekezést ad ki a
„National Review'-ban. Ebben pótolja, amit az előbbiben mellőzött.
Ott azt mondotta, hogy a fejlődés az egyneműség állapotából a
külön neműség állapotába való átmenetel folytonos különböződések
útján. Most hozzáteszi: és azokat kisérő egységesülések útján. A
folytonos egységesülés folyamatára azonban csak általánosságban
mutat rá. Ott azt mondotta, hogy minden erő egynél több változást és minden ok egynél több okozatot idéz elő. Most hozzáfűzi,
hogy az egyneműség minden állapota szükségképen állhatatlan
egyensúly állapota. Ugyanebben az évben megjelent másik értekezésében, melynek címe „The Ultimate Laws of PhyTsiologyw
(Az élettan végső törvény r ei"), az alkalmazkodás és átöröklés tanát
*) Spencer Η.: Essays: scientific, political, and speculative. 1868(1883
is) I. 32. I.
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fejti ki. amivel Darwin kifejezetten egyetértett s amit tana kiegészítő részének tekintett. Három értekezés egy évben, s mindenik
két évvel Darwin műve megjelenése előtt, mutat rá a fejlődés
egy-egy oldalára. Ebben az évben adja ki Spencer eddig jóformán
mind névtelenül megjelent értekezéseinek első kötetét is.
Pár év múlva (1863) második kötet értekezését bocsátja világ
elé. Ez a két kötet értekezés fontos és értékes mind egyéni
szellemi fejlődéstörténetére, mind bölcsészeti rendszere kifejlődése
történetére nézve. 1874-ig s onnan kezdve a harmadik kötettel
együtt sok, változtatott, kiegészített, másként rendezett és bővített
kiadásban forog közkézen. Mi eddig is s ezután is csak a fejlődésbölcseleti rendszere és különösen erkölcstana kifejlődésére nézve
nagyobb fontosságú értekezéseket emeltük s emeljük ki azok
közül. Az eddig említettek mellett megemlítjük még itt röviden,
hogy ebben a korban keletkezett értekezései közül még a következőkben van némi erkölcstani vonatkozás: „Use and Beauty"
(Haszon és szépség. ,Leader' 1852 január 3.), r Gracefulness„
(Kellem. .Leader 1852 december 25.), „Personal Beauty" (Személyes
szépség. ,Leader 1854 április és május), „Raihvay Morals and
Railway Policy" (Vasúti erkölcsök és vasúti eljárásmód. .Edinburgh
Review' 1854 október). Ebben az időben megjelent más politikai
értekezéseiben a már említett individualisztikus felfogása nyilatkozik mindenütt.
1858-ban egy paedagógiai értekezésében ujabb adalékot
nyújt evolucionisztikus neveléstanához és erkölcstanához, a ,.The
Moral Discipline of Children" (A gyermekek fegyelmezése) címűben. Ebből az évből még nevezetes „Nebular Hypothesis" (A
köd-feltevés) című tanulmánya, mely a „Westminster Review"
juliusi számában jelent meg. Ebben a hitelében nagyon megingatott
feltevés védelmére kel, mert érzi a naprendszer kifejlődésére
vonatkozó emez elméletnek fejlődéstanára való fontosságot. Ezzel
az értekezéssel való foglalkozása s értekezése átnézése közben
támadt az a gondolata, hogy a fejlődés elméletét egy összefoglaló
bölcsészeti rendszer alapjává teszi.
Az erre következő két évben alakul ki a szinthetikus filozófia
rendszere, illetőleg annak a vázlata. Ebben az időben foglalkozik
Spencer a nagy mű kiadásának nehéz kérdésével is. Ugyancsak
ezekben az években még egynéhány említésreméltó értekezést is ír.
1858-ban Owen Rikhard tanárnak és természettudósnak
(1804—1902) „Archetype and Homologies of the vertebrate
Skeleton" (A gerincesek csontvázának ősfajképe és megegyezései)
című művét bírálja s azzal kapcsolatban rámutat, hogy az Owen
által magyarázatlanul hagyott szerkezeti sajátosságokat miként
lehet megmagyarázni a fejlődéselmélet segítségével. 1859 januárjában megjelent értekezésében „The Laws of Organic Form" (A
szerves alak törvényei) címűben az „Élettanában" később nagy
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szerepét játszó törvényt fejti ki, mely szerint a szervezetek formái
a r á j u k ható erőkhöz való viszonyuktól függenek. Ezek az erők
részint szenvedőlegesen viselkedő szervezetekre hatók, részint azok
tevékenységére való visszahatást képeznek. A „Westminster Review"
áprilisi számában megjelent értekezésében „The Morals of Trade"
(Ipari, kereskedelmi erkölcsök) erkölcsi vonatkozású fejtegetések
foglaltatnak az eddigi szellemben, csak új vonatkozásban. Júliusban az „Universal Review"-ban „Illogical Geology" (Ésszerűtlen
földtan) cím alatt fejlődéstanát védi azóta elvetett földtani nézetekkel szemben. „Physical Education" (Testi nevelés) és „What
Knowledge is of most Worth" (Melyik ismeret a legértékesebb?)
című értekezéseiben neveléstanát s erkölcstana gyakorlati oldalát
fejti tovább. Mindakét értekezést felvette később neveléstanába.
1860 januárjában a „Medio-Chirurgical Review"-ban „Bain
on the Emotione and the Will" (Bain a kedélyváltozásokról és az
akaratról) címmel értekezést írt, melyben a Mill János Stuarttal
egyirányú Bain Sándor aberdeeni tanár (1818—1903) tapasztalati
lélektani felfogásával foglalkozik s kifejezi, hogy az érzések és a
tudás helyes osztályozását csak úgy érhetjük el, ha ezeket a
jelenségeket fejlődéstani álláspontból vizsgáljuk és fokozódó
bonyolultságukban, a legegyszerűbb állati nyilvánulatoktól fel az
emberi életig, figyelemmel kisérjiik. Ugyanez év januárjában a
„Westminster Review u -ban is jelenik meg egy másik értekezése
„The Social Organism" (A társadalmi szervezet) címen. Ebben
régebbi ismert felfogása szellemében részletesebben kimutatja, hogy
a társadalom az állati szervezettel való benső hansonlóságokat
tüntet föl.
1860 márciusában teszi közzé a Szinthetikus Bölcsészet
Rendszerének vázlatát, az „A System of Synthetic Philosophy'
Prospektusában. A nagy művet öt részben tervezi. A bölcsészeti
alapvetés, az élettan, lélektan, társadalomtan és erkölcstan képeznék ezeket a részeket. Az első rész, a „First Principles" (Első
Elvek, Végső Alapelvek) első részlete még abban az évben megjelent. Ebben az évben még egy erkölcstani értekezése jelenik
meg az élettani és államtudományi értekezéseken kívül, a „British
Quarterly Review" júliusi számában „Prison-Ethics" (Börtönerkölcstan) címmel, melyben ismert individuálizmusa nyilvánul
meg újból.
1861-ben jelenik meg később páratlanul népszerűvé lett
műve, neveléstana „Education: intellectual, morál and physical"
(Értelmi, erkölcsi és testi nevelés) címen. Ebbe. mint fentebb már
említettük, felvette a két évvel előbb írt két neveléstani értekezését, a „What Knowledge is of most W o r t h " és a „Physical
Education" címűeket. Amaz a könyv első. emez pedig utolsó
szakaszát alkotja, a második és harmadik szakaszt az „Intellectual
Education" és a „Moral Education" alkotják. Ε kis mű alap-
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eszméje az, hogy a gyermeket neveljük természetesen, úgy,
hogy maga szerezzen tapasztalatokat s maga alkalmazkodjék az
életföltételekhez. Ez a műve nemsokára páratlan népszerűségre
tett szert először Amerikában, aztán Angliában s korán elhatolt
Oroszországba és keletre Japánba is. Nemsokára rendkívül használt
neveléstani kézikönyv lett. Elterjedtségének fényes bizonyítéka,
hogy harminc év alatt csaknem harminc angol kiadást ért. 1890-ben
huszonharmadik kiadásban jelent meg. Magyar nyelvre először — és
1909-ig kizárólag! — ezt a munkáját fordították le és pedig aránylag
nem nagyon későn, 1875-ben, Öreg János és Losonczy László s
azóta két kiadást ért, ami nem valami gyakori eset nálunk.
1862 juniusában készen volt az egész „First Principles". Ez
képezi Spencer szinthetikus fejlődésbölcseleti rendszerének általános bölcsészeti alapvetését. Ebben fejti ki a vallás és a tudomány
viszonyát. Itt foglal állást a metafizikai problémával szemben,
midőn a világegyetem két oldalát, a „Megismerhetetlen"-t (Unknowable) és a „Megismerhető u -t (Knowable) megkülönbözteti
egymástól. Amaz alkotja rendszere metafizikai hátterét, u. n.
agnoszticizmusát, emez pedig a tudományok rendszerét. A bölcsészet pedig egyfelől egyetemes fejlődéstan, másfelől pedig teljesen
egységesített tudás, mint a szinthetikus filozófia név is kifejezi.
Ebben adta meg a vallásmentes erkölcstan bölcsészeti alapját.
1864 március 12-én készül el Comte-tal szemben való álláspontjának kifejtésével. A már 1845-ben az „Edinburgh Review"
számára tervezett értekezés tárgyát Comte halála után itt dolgozza
fel külön „Reasons for Disseuting from the Philosophy of M. Comte '
(A Comte bölcsészetétől való eltérés indító okai) címmel. Egyszersmind Comte-tal szemben új tudományfelosztást is ad ez év áprilisában „The Classification of the Sciences" cím alatt. 1869-ben
második, 1871-ben harmadik kiadásban és a bírálatokra való
válaszul készült utóirattal bővítve jelent meg s így foglal helyet
ez a fentebbivel együtt az Essay-knek mind az 1874. 3 kötetes,
mind az 1891. bővített kiadásában. Spencer szerint a tudományoknak három osztálya van. 1. Elvont (absztrakt) tudományok:
mennyiségtan (mathematika) és gondolkodástan (logika). 2. Elvont—
való (absztrakt—konkrét) tudományok: erőműtan (mekhanika), természettan (fizika) és vegytan (khémia). 3. Való (konkrét) tudományok: élettan (biologia), lélektan (pszikhologia) és társadalomtan
(szociologia). Az utóbbihoz tartozik az erkölcstan is.
1864—67-ben jelent meg a két kötetes „Principles of Biology"
(Az élettan elvei), mely a szinthetikus filozófia rendszerének
második részét, az általános bölcsészet után következő első speciális
bölcsészeti részét, a rendszer II—III. kötetét képezi. A szervetlen
világról szólandó részt elhagyja Spencer s egyenesen a hasonlíthatatlanul nagyobb fontosságú szerves világ életbölcseletét adja.
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Biologia név alatt — mint Stein Lajos mondja 1 ) — Spencer
összefoglalja a természettant, vegytant, csillagászattant, földtant,
növénytant, állattant és fiziologiát.
Ebben az időben is több természettudományi, politikai és
bölcsészeti értekezése jelent meg. Azonban ezek tárgyunkra nézve
fontossággal nem bírnak.
1870—72-ben adja ki lélektanát másodszor, két nagy kötetre
bővítve és bölcsészeti rendszerébe beállítva. Az élettannal szoros
összefüggésben van, azon alapszik. Rendszerében s erkölcstanára
voló jelentőségét első kiadásával (1855.) kapcsolatban kiemeltük.
Itt csak a felfogásában azóta végbement fejlődés eredményének
e műben való érvényesítésére kell rámutatnunk. 1871 áprilisában
a „Fortnightly Review J -ba egy erkölcstani értekezést ir „ Μ oral η
and Morals Sentiments" (Erkölcsök és erkölcsi érzések) cím alatt.
Ezt lélektana megfelelő helyeire, különösen a XVII. fejezetbe
dolgozta bele s épen azért értekezései harmadik kötetének első
angliai (1874.) kiadásából — mint az előszóban is mondja 2 ) —
kihagyta, míg az amerikai kiadásban benne volt. Később az 1891.
kiadás I. kötetébe (10. sz. külön is felvette. 1873-ban adja ki
„The Study of Sociology" (A társadalomtan tanulmányozása vagy
Bevezetés a társadalomtudományba) című két kötetes művét. Mint
a neveléstan, úgy az élettan, lélektan és a társadalomtani bevezetés
is rendkívül népszerűekké lettek jóformán az egész világon. Élettani és lélektani alapra fektetett társadalomtani bevezetés ez,
mely társadalmi erkölcstani elemeket is foglal magában. 1873—
1878-ban Duncan Dávid, Schleppig Rikhárd és Collier Jakab
közreműködésével egy nyolc nagy kötetes leíró szociologiát, társadalomtudományi anyagot adott ki „Descriptive Sociology" címen.
Ezek a csoportosított társadalmi tények képezik a megvilágosító
anyaggyűjteményt társadalomtanához. Ugyanebben az időben ezeken
a tulajdonképeni rendszerbe nem tartozó bevezető és anyaggyűjtő
társadalomtudományi munkákon kívül megkezdte társadalomtana
kiadását is. 1876-ban már megjelenik a „Principles of Sociology"
első kötete, melyben a társadalmi élet tényeit, gyakorlati általánosításait és a házi intézményeket tárgyalja. 1879-ben a II. kötet
első részét, a „Ceremóniái Institutions"-t (Szertartási intézmények)
teszi közzé. Ekkor tájban újra sokat gyengélkedik, majdnem a
legrosszabbtól fél. Épen azért hősies erőfeszítéssel műve koronájának, az erkölcstanak megírásához lát, mint Bevezetésünkben említettük s a mű első részét, a „Data of Ethics"-et (Az erkölcstan
tényei) 1879-ben már nyilvánosság elé bocsátja. 1882-ben a szo!) Stein,
229. 1.
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ciologia II. kötetének második részét, a „Political Institutions"-t
is közzéteszi. 1885-ben a társadalomtan harmadik kötete első
részét, az „Ecclesiastical Institutions"-t is megjelenteti. Ezekben
az években is több természettudományi, államtudományi és vallástudományi értekezést írt. H a m s o n Frigyessel, a Comte-féle pozitivizmus akkori angol képviselőjével az agnoszticizmus és az
Emberiség Vallása kérdéséről vitázik 1884-ben a „Nineteenth
Century "-ben. 1886-ban munkaképtelenné tette az elhatalmasodott
betegség, úgy, hogy négy évig nem tudta folytatni rendszerét.
Ebben az időben kisebb dolgai jelentek meg. 1887-ben . T h e
Factors of Organic Evolution" (A szerves fejlődés ténvezői), amely
inkább élettani fontossággal bír. Ebben az időben jelenik m e g
K a n t erkölcstanáról szóló értekezése is „The Ethics of K a n t " ,
melyet német követője, fordítója és apostola, Vetter Benjamin
drezdai tanár m i n d j á r t lefordít és közzéteszi a „Zeitschrift f ü r
Philosophie und philosophische K r i t i k " 1889. évfolyamában (Neue
Folge: 95. Band, 57—82. 1.). Spencer később értekezései 1891.
kiadásába, a h a r m a d i k kötetbe (5. sz.) felvette. 1844-ben kezdte
olvasni Kant főművét, a „Kritik der reinen Vernunft"-ot angol
fordításban, de az apriori szemléleti formákról szóló tana határozott
elidegenedést keltett benne. Letette a könyvet s bár később is
ú j r a megpróbálta olvasni, de nem tudott megbarátkozni vele az
ő „megvilágosodott reálizmusa" s Kantot főleg Lewes bölcsészettörténetéből ismerte csupán. Ebben az értekezésben is polemizál
vele és az egyénre nézve apriori erkölcstani elveket és erkölcsi
tényezőket a f a j aposteriori végtelen tapasztalatából átöröklés
útján származtatja.
1891-ben ú j , bővített kiadást rendez értekezéseiből. Ebben
a gyűjteményben három eddig nem említett, erkölcstani tárgyú,
illetőleg vonatkozású értekezése van: „Prof. Greens Explanations"
(Green tanár fejtegetései; II. k. 9. sz.), „Absolute Political Ethics"
(Önálló politikai erkölcstan ; I I I . k. 6. sz.) és „From Freedoin to
Bondage" (A szabadságból a rabszolgaságba; III. k. 14. sz.). Ez
év juniusában bocsátja a világ elé az erkölcstan IV. részét „Justice"
(Igazságosság) címen, amely Spencernek az erkölcstannal szoros
kapcsolatba hozott jogbölcsészetét foglalja magában. Öt első fejezete
a „Nineteenth Century" (A 19. század) 1890. márciusi és áprilisi
számában már előzőleg megjelent, mint Spencer az előszóban is
megjegyzi.*) 1892-ben a „Principles of Morality" 1 (vagy Ethics)
II. és III. része „ T h e Inductions of Ethics (Az erkölcstan gyakorlati általánosításai) és a „The Ethics of Individual L i f e " (Az
egyéni élet erkölcstana) is megjelent. 1893 áprilisában a mű V.
és VI. része, a „Negatíve Beneficence (Nemleges jótékonyság) és
a „Positive Beneficence" (Tevőleges jótékonyság) is napvilágot
*) Spencer

IT.: Principles of Ethics. II. k. 1893. IX. 1.
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látott s azzal az erkölcstan teljes lett. Egyszersmind 1892—93-ban
a „Principles of Morality" vagy ..Principles of Ethics" új, összefoglaló. két kötetes teljes kiadását jelenteti meg. Itt adja meg az
erkölcstannak végleges formáját. Az első kötet a három első részt,
a ,.Data of Ethics", „Inductions of Ethics" és az „Ethics of
Individual Life" című részeket; a második kötet pedig „The
Ethics of Social Life" (A társadalmi élet erkölcstana) összefoglaló
cím alatt a három utolsó részt, a „Justice", a „Negative Beneficence"
és a „Positive Beneficence" című részeket foglalja magában.
Kiilön megjelenése alkalmával a „Justice" -hez négy függelék volt
csatolva. Ezek most a mű második kötete végén vannak elhelyezve.
Ezek a függelékek: A. The Kantian Idea of Rights (A jog Kantféle eszméje); fí. The Land-Question (A föld-kérdés); C. The
Moral Motive (Az erkölcsi indítóok); 1). Conscience in Animals
(Lelkiismeret az állatoknál). A két első inkább jogi, az utóbbi
kettő erkölcsi vonatkozású.
A szociologia utolsó kötetének második része (Az életfentartási és gazdasági intézmények) s az egész kötet 1896 novemberében jelent meg. Az erkölcstannal való összefüggésénél fogva
kiváló fontosságú tárgyunkra nézve a társadalomtan. Ezzel teljessé vált az óriási mű. Csaknem negyven évig, negyventől
majdnem nyolcvan éves koráig dolgozott Spencer a szinthetikns
bölcsészet rendszerén. Végre megérhette annak befejeződését.
1893—94-ben a Darwinnál darwinistább Weismann Ágost
német tanárral és állattan-tudóssal volt irodalmi vitája Spencernek.
Három értekezés tartozik e vita körébe. A fejlődésnek a természetes kiválasztáson kivül levő többi tényezőit is hangsúlyozza
rendszere szellemében, különösen az alkalmazkodást és átöröklést.
1897-ben és 1901-ben megjelent „Various Fragments" (Különféle
töredékek) c. műve újat nem ad, csak a rendszer szellemében
való részleteket. 1902-ben közzétett műve, a „Facts and Comments" (Tények és magyarázatok) hattyúdala volt az öreg mesternek. Halála után l904-ben megjelent, több mint ezer lapnyi
terjedelmű, két kötetes önéletrajza kiegészítésére adta ki Duncan
Dávid madrasi tanár „The Life and Letters of Herbert Spencer'
(Sp. H. élete és levelei) c. művét 1908-ban, melyben Spencernek
egy 1899-ből való értekezése van közölve: „The Filiation of
Ideas" (Az eszmék előállása). Azonban ebben új vagy fontos
adalékot nem kapunk erkölcstanához.
Collins Howard-nak a nagy rendszerről készített kitűnő
kivonata az első angol kiadásban (1889.) még nem teljes, de a
negyedikben (1897.) már a befejezett teljes rendszerről ad teljes
képet. A magyar nyelvre fordított ötödik kiadás (1901.) pedig a
Biologia Alapelveinek újra átnézett és bővített, a Végső Alapelveknek is újra átnézett kiadása után készült. A tárgyunkra
nézve fontos szociológia és erkölcstan kivonata szintén az eredeti
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művek végleges formája után készült. Ez a tény emeli e mű
értékét s egyszersmind elfogadhatóbbá teszi a viszonyainkra való
tekintettel itt-ott reá való utalást.
így áll előttünk Spencer erkölcstanának fejlődéstörténete és
maga erkölcstani rendszere. Vallásmentes, agnosztikus, de nem
teljesen metafizikamentes háttérrel, az élettani, lélektani és társadalomtani alapokon felépített s a fejlődés gondolatával egységbe
alkotott erkölcstana így áll előttünk az egész rendszerrel való
szerves összefüggésében.
A fentebbi fejlődéstörténetből s a még rendelkezésre álló
adatokból határozottan megállapítható, hogy Spencer nem a Comte
tanítványa. A külföldi és hazai téves osztályozás alapos javításra
szorul. Spencer bölcsészettörténeti helyének új megállapítását majd
külön tanulmányban szándékozunk adni. Erkölcstana helyét és
jelentőségét e tanulmány további folyamán állapítjuk meg. Most
folytatólagosan erkölcstanának bölcsészeti rendszerében való helyéről kell szólanunk.
3. §. Erkölcstana

helye bölcsészeti

rendszerében.

A bevezetésben és erkölcstana fejlődéstörténetében elmondottak már nagyjában feltüntették Spencer erkölcstanának bölcsészeti rendszerében való helyét, de inkább csak rámutatólag és
nem kifejtőleg. A kifejtést itt szándékozunk adni. Az erkölcstannak az egész rendszerrel s a rendszer minden egyes részével való
tartalmi, szerves összefüggését tüntetjük föl itt.
Spencer evolucionisztikus bölcseletének vagy sziuthetikus
filozófiájának bölcsészeti alapvetése a „First Principles"-ben, a
„ Végső Alapelvek"-ben
található. Az angol és a francia (Les
Premiers Principes) első elveknek, a német alapnak (Grundlage)
és alaptételeknek (Grundsätze), a magyar fordítás pedig végső alapelveknek nevezi a bölcsészeti alapvetést vagy az u. n. általános
filozófiát. Spencer általános filozófiája magában foglalja az ismeretelmélet (v. ismerettan: noetika), gondolkodástan (logika) és metafizika legfőbb elveit. Vagy a két elsőt egybefoglalva, azt is
mondhatnók, hogy a tudománytan és világnézettan lényegét. Már
pedig épen ezek szabják meg a bölcsészeti rendszerek jellemét.
Spencer ismerettani vagy mondjuk általában tudománytani
álláspontja egyfelől a relativizmus, a viszonylagosság tana, másfelől pedig a „megvilágosult realizmus". Az a tudás mennyiségére
s az ismeretszerzés eredményére, ez a tudás minőségére és az
ismeretszerzés módszerére vonatkozik. Az a Végső Alapelvekben, ez pedig kiegészítőlég a Lélektan Elvei-ben van kifejtve. A
First Principles I. fejezetének IV. szakasza „minden tudás viszonylagosságáról" szól. A Principles of Psychology XV. fejezetének
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X I X . szakasza és záró toldaléka a „megvilágosult reálizmusról·'
s az „ideálizmusról és reálizmusról" tárgyal.
A tudás viszonylagosságáról való felfogásában Spencer
Hamilton és Mansel követője, illetőleg az angol relativizmus
folytatója. Csak a viszonylagost, a föltételektől függőt ismerhetjük
meg. A föltétlen, a nem viszonylagos, az abszolút mindig ismeretlen és megismerhetetlen marad. Eme megismerhetetlen elismerésében rejlik a vallás és tudomány kibékülésének és összhangjának a lehetősége. Ebből származik Spencer metafizikája: a relativ
agnoszticizmus.
Másfelől a reálizmus képviselője Spencer az ideálizmussal
szemben. Ideálizmus alatt foglalja össze Spencer a bölcsészeti
ismerettani dogmatizmust, kriticizmust és szubjektív ideálizmust.
Az ismeretnek az alanyból való származtatását és lényegileg attól
való függővé tételét megcáfolva elveti. De a „naiv reálizmust",
mind a köznapi, tudománytalan alakjában, mind a Comte-féle
pozitivizmus vagy a Mill-féle „tiszta empirizmus" formájában
hasonlóképen visszautasítja. Maga pedig a „megvilágosult reálizmust" fogadja el. Ez tekintetbe veszi a megismerés és ismeret
tárgyi és alanyi oldalát, feltételeit és tényezőit. De a tárgyinak
az elsőségét s az alanyinak az által való előidézettségét vallja.
Az egyén tapasztalatát pedig kiegészíti a faj végtelen tapasztalatával, amely átöröklés folytán válik az egyén sajátjává. Spencer
ismerettani és gondolkozástani álláspontja, tudománytani módszere: induktiv-szinthetikus és deduktív-analitikus, vagyis tapasztalati-összetevő és elméleti levezető-elemző. Metafizikája, agnoszticizismusa a metafizikára épített szubjektív ideálizmusnak és a
metafizikamentes és ellenes empirizmusnak magasabb rendszerbe
való foglalása. Ismerettani „megvilágosult reálizmusa" a hasonló
két ellentétes ismeretelméleti irányzatnak, illetőleg igaz elemeiknek magasabb egységbe való kapcsolása. Ebből kifolyólag
álláspontja közelebbi rokonságban van a Kantéval, mint a Cointeéval s a mai korrelativistákkal, közelebbről Ostwald-dal és
Mach-hal van legközelebbi rokonságban.
A bölcsészet az összes rávonatkozó meghatározásokban levő
közös elem értelmében: ismeret az általánosság legmagasabb fokán,
(knowledge of the highest degree of generality). Spencer meghatározása szerint: a bölcsészet teljesen egységesített tudás (Philosophy is completely unified knowledge). A legalsóbbrendű
ismeret: nem egységesített ismeret. A tudomány részben egységesített
ismeret. A filozófia: teljesen egységesített ismeret.*) Az egységesítés
egyetemes elve pedig: a fejlődés, az evolúció (evolution, development)
föltevése és törvénye. Ugy hogy a bölcsészet egyfelől teljesen egysége*) Spencer Η.: First Principles.
Collins Kivonata. 19. 1.

1867.8 131—134. 1.; 1899.6 37. § . ;
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sített ismeret, másfelől egyetemes fejlődéstan. 1 ) pedig Kétféle bölcsészetet különböztet meg. Altalános bölcsészetet, „melyben különös
igazságokat használunk fel általános érvényű igazságok megvilágosítására"; és különös bölcsészetet, „melyben az általános érvényű igazságokatelfogadva, azokkal a különös igazságokat magyarázzuk meg."'-)
Az általános bölcsészetben a tér, idő, anyag, mozgás és erő tudományos alapfogalmakat, az anyag megsemmisíthetetlensége, a mozgás folytonossága, az erő megmaradása, az erők között való
viszony megmaradása, az erők átalakulása és egyenlő értékűsége,
a mozgás iránya és ritmusa egyetemes fontosságú kérdéseit tárgyalja. Ezen az alapon j u t folytatólag a fejlődés és bomlás folyamatának. a fejlődés törvényének és magyarázatának a kifejtésére.
Az egész rendszer felett uralkodó fejlődési törvény így- hangzik:
„A fejlődés anyagnak egységesülése és mozgásnak ezzel járó
szétszóródása, amelynek folyamán az a n y a g (viszonylag) határozatlan s össze nem függő egyneműségből (viszonylag) határozott
s összefüggő külünneműségbe megy7 át és amelynek folyamán a
visszatartott mozgás hasonló átalakulást szenved." Az idegen
nyelvű idézeteknek a folyó szövegben magyar fordításban való
közlési módszerétől eltérve, az eredeti szövegben is idézzük ezt
az alapvető és egyetemes jelentőségű fejlődési törvényt: „Evolution is an Integration of matter and concomitant dissipation of
motion; during whicli the matter passes f r o m a (relatively) indefinite, incoherent homogeneity to a (relatively) definite, coherent
heterogeneity; and during wliich the retained motion undergoes
a parallel transformation." 3 ) A különböződés (differentiation) és
egységesülés (Integration) kettős áramában hármas összetett fejlődési folyamat megy tehát végbe: egyneműségből különneműségbe,
összefüggéstelenségből összefüggésbe és határozatlanságból határozottságba való átmenetel. Vagy röviden: a fejlődés különböződés,
egységesülés és meghatározódás (határozottá válás). Ellenkezője: a
bomlás. A fejlődést az egyneműek állliatatlanságáról, a hatások
sokszorozódásáról. az elkülönülésről és a mozgó egyensúlyról szóló
törvények magyarázzák. Ez a Spencer általános bölcsészete.
A különös bölcsészet pedig nem egyéb, mint a fejlődés
gondolatának a lét és levés egész területén való alkalmazása s az
összetevés által egységesített egyetemes tudásnak az általános
bölcseleti alapra való építése. Schopenhauer ismert mondása, hogy
!) Ε t á r g y kitűnő részletes kifejtését a d j a Höffding H.: Geschichte
der neueren Philosophie. II. 1896. 519—529. 1.
2
) Collins:
Spencer H e r b e r t Synthetikus Filozófiájának Kivonata.
1903. 19. 1.
3
) Spencer H.: First Principles. 1867. 2 396. 1., illetőleg a zárójellel
jelzett, javított és kiegészített szöveg: 1899.8 145. §. — A Collins Kivonatában és annak magyar fordításában a teljes szöveg szószerint van közölve.
49. 1.
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bölcsészete egy gondolat leírása, minden nagy bölcsészeti rendszerre alkalmazható; de talán egyre sem több joggal, mint a
Spencer szinthetikus filozófiájára. Spencer nagy gondolata: a fejlődés törvénye. Különös filozófiája nem egyéb, mint a világegyetem fejlődéstörténete, tágabb értelemben vett kozmogonia.
A fejlődés törvényét így alkalmazza aztán a biologia,
pszikhológia, szociológia és ethika terén. A tudományos rendszer
és módszer mindenütt ugyanaz. Előbb az adott tények. (Data)
aztán a gyakorlati általánosítások, (Inductions) s ezek alapján az
induktiv-szinthetikus és deduktiv-analitikus bizonyításmód és a
végső eredmények összhangos egységbe való foglalása s a megismerhető és megismerhetetlen érintkezésének feltüntetése.
A biologia, vagy élettan főgondolata az élet meghatározása
és az élet kifejlődése. Az élet általános meghatározása így hangzik: „Az élet a belső viszonyoknak a külső viszonyokhoz való
folytonos alkalmazkodása." 2) Részletes meghatározása meg így
szól: „Az élet a különnemű, úgy egyidejű, mint egymásutáni
változások határozott kombinációja külső együttlétezéseknek és
egymásutániságoknak megfelelően." 2 ) Ez az életnek a fogalma,
amely az egész rendszer minden részén keresztülhúzódik. Az
élet kifejlődésének leírása, az egyén és faj élete kifejlődésének
természettörténete a mű tartalma. A fejlődésnek háromrétű folyamata, az egyneműségből különneműségbe, az összefüggéstelenségből összefüggőségbe és határozatlanságból határozottságba való
átmenetel elsődlegesen épen a szerves világ életében kisérhető
figyelemmel. A szerkezet nélkül való kezdetleges szerves életből
fejlődött ki a környezet hatása alatt a szerkezettel biró szerves
élet. A működés megfelelő szerkezetet hozott létre. A környezet
hatása pedig a szerves lények változatait hozta létre a szerves
anyag különféle visszahatásának, az alkalmazkodásnak megfelelőleg. Az így létrejött változatok, fajok közül történt aztán a
Darwin által u. n. természetes kiválasztás, amelyet Spencer
helyesebben a legalkalmasabb fenmaradásának nevez. A fennmaradt legalkalmasabbak fenmaradást biztosító, szerzett jellemvonásai az átöröklés útján válnak az utódok sajátjává. Lamarck
és Darwin elméleteit egységbe foglalja és kiegészíti így az életnek s az élet fejlődésének ez a spenceri elmélete. Az élet általános kifejlődését aztán kiegészíti az alaktani, élettani és fajszaporodási fejlődéssel.
Ezen az élettani alapon épít tovább a lélektanban. Ott az
élet kifejlődését, itt pedig a lélek, a szellemi élet kifejlődését
tárja elénk. A szellemi élet is az élőlényeknek s legközelebbről
1) Spencer Η.: Principles of Biology. 1864—7Λ és 1898.5 30. §.;
Collins Kivonata 80. 1.
2
) Spencer Η. i. m. 27. §.; Collins kivonata 79. 1.
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az embereknek a környezethez való alkalmazkodásából előálló
tevékenység. Elfogadja az őt megelőző angol képzetkapcsolási
lélektan helyes eredményeit, de ki is egészíti és javítja azzal,
hogy a szellemi élet, a lélek, a tudat és öntudat nem érzékletek és
képzetek puszta összekapcsolt összege, hanem egy lényegében
megismerhetetlen kapcsoló tényező, lelki energia. A viszonylag
határozatlan s össze nem függő egyneműségből viszonylag határozott
s összefüggő különneműségbe való fejlődés törvénye érvényesül
a lelki fejlődésben is. Az igazság kritériuma — mondja a
Mill-féle tiszta tapasztalati lélektannal szemben — : a „tagadása
felhoghatatlan" elv. Ezt pedig nem a tapasztalatból kapjuk, hanem
magával hozza az egyén átöröklés útján kapott szellemi képességében. Másfelől a tapasztalatokat minden egyén a maga sajátos
lelki mivolta szerint dolgozza fel. A veleszületett szellemi természet
és az igazságnak azzal járó kritériuma az egyénre nézve apriori,
de a fajra nézve aposteriori. A faj végtelen hosszú tapasztalatai
folytán felhalmazódott és átörökölt szervezeti és szerkezeti tulajdonságokban kapja az egyén a gondolkodás formáit. Ebben egészíti
ki Spencer Kantot. Az egyénre nézve Kant által apriorinak bizonyított szemléleti és gondolkozási formák a faj számára apositerioriak, szerves fejlődés folytán adottak. így mutatja ki aztán a
részletes és különös összetevés és elemzés útján egész szellemi
életünk kifejlődését fel az eszthetikai, erkölcsi és vallási érzésekig
és fogalmakig. Különösen ez a szakasz bír elsőrangú erkölcstani
fontossággal.*)
Az életnek ebben az egyetemes országában az így fejlődött
szellemi élettel biró emberek társas szervezete a társadalom s
ennek fejlődése további foka a fejlődésnek. Erről szól a társadalomtan. Mint az egyén, úgy a faj, a társadalom, az emberiség
élete is folytonos kölcsönhatásban van az életviszonyokkal. Maga
a társadalom nem mekhanizmus, hanem organizmus, nem mesterségesen készített gépezet, hanem természetesen, mintegy élettanilag nőtt szervezet. Helyesebben szuper-organikus képződmény.
Az élettani és a társadalmi szervezet között azonban a nagy
hasonlóság mellett két alapvető különbség van. Az élettani szervezeteknek csak a középponti szerve öntudatos, míg a társadalomban
az azt alkotó minden egyénnek van öntudata. Míg a szervezetben
az egyes részek az egész érdekében működnek, addig a társadalomban az egész van az egyesek érdekében. Ebből az álláspontból
származik Spencer sokat emlegetett individuálizmusa. Kora ifjúságától késő vénségéig számos értekezésében és munkájában s
társadalomtanában is erélyesen védi az egyén szabadságát az állami
mindenhatósággal,
OÖ " az államszociálizmussal szemben. Társadalomtani
*) Spencer II.: Principles of Psychology 1870—72.2 és 1890.5 II. X V I I .
4 7 6 - 5 3 9 §; Collins Kivonata 3 6 5 - 3 8 5 . 1.
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felfogása élettani analógián felépített szuper-organicizmus, túlzó
követőinek élettani organieizmusával szemben. A társadalom házi,
szertartási, politikai, egyházi, élethivatási és gazdasági intézményeinek fejlődéstörténetét adja ezután. Háromféle társadalmi
fejlődési fokozatot és társadalmi tipust különböztet meg. Egyik a
militárizmus: a katonai vagy harcos társadalom, a másik az
indusztriálizmus: az ipari vagy közgazdasági társadalmi típus. Az
első múlóban, a második uralomra jutó-félben van. A harmadik
fejlődési fokozat és tipus a magasabb értelmi, erkölcsi és eszthetikai
fejlődés folytán előálló szabad együttműködés társadalma. Ez a
jövendő fejlődés azonban nem műszaki és intézményes reformmal,
hanem az egyének magasabb, jellembeli, erkölcsi fejlődésével
valósítható meg. Itt meg különösen ezek a részek fontosak
erkölcstani tekintetben.')
Ezen az alapon adja azután a tökéletes társadalomban
tökéletes embert föltételező abszolút és a mindig ehhez alkalmazandó relativ erkölcstant. Az általános bölcsészeti alapon az
egységesített tudás olyan tornya emelkedik, melynek minden
következő emelete kisebb alapú az előzőnél. A relativizmus alapján
a fejlődéstörvénnyel felépített élettan, lélektan és társadalomtan
tetején emelkedik az erkölcstan magas kupolája. A torony alapja
a Megismerhetetlen mélységében gyökerezik. Maga pedig minden
oldalról a Megismerhetetlen légkörével érintkezik. Kupolája meg
a Megismerhetetlen fényes ködébe vész. A szellemi műépítészet
félszázad alatt több század számára épített remekműve.
Wundt bölcsészet-meghatározását leginkább fedi ez a rendszer: „A bölcsészet az az általános tudomány, melynek feladata
az egyes tudományok által közvetített általános ismereteknek
ellenmondás nélküli rendszerbe való egyesítése." 2 )
A hatalmas alapépítményen emelkedő, külsőleg is tekintélyes
erkölcstani rendszeren mintha kívülről is olvasható volna az ifjú
Spencer erkölcstanírási fogadkozására való célzással De Vigny
Alfréd tömör és fényes mondása: „Qu'est-ce qu'une grand vie ?
Une pensée de la jeunesse, réalisée par l'áge műr.": „Mi a nagy
élet ? Ha az i f j ú k o r gondolatát megvalósítja az érett kor."
(Folyt, köv.)

Veress

Jenö.

Spencer Η.: Principles of Sociology 1876—96., I. 2 5 6 - 2 6 3 . és III.
853. §§; Collins Kivonata 453—55. és 617. 1.
2
) Wundt W . : System der Philosophie 1889.1 21. 1.; 1897. 2 17. 1.

