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A z az ujabb keletű tudományos irány, a mely kiderítette, hogy az ember szellemi világa épen olyan törvények
uralma alatt áll, mint a vele régebben ellentétbe helyezett
anyagi világ, e törvények kutatását tette az u. n. szellemi
tudományoknak is feladatává.
Ez az új szempont e tudományok mindegyikében radikális forradalmat keltett, a melynek hullámverései még egyre
tartanak. A társas életről szóló tudományban sem maradt kő
kövön. Mondhatni egészen új tudománynyá alakult át. Tárgya
u g y a n igen régóta foglalkoztatja az emberi gondolkodást, de
ezen gondolkodás czéljainak és útjainak teljes megváltozása
mint valami idegent helyezi szembe a modern sociologiai
kutatást a régi politikával, theologiával, erkölcstannal és jogbölcselettel. A mai társadalomtudományok és elődjeik között
teljes a szakítás ; annyira különböző pontokból kiindulva, anynyira szétágazó utakon haladnak olyannyira különböző czélok
felé, hogy immár meg sem értik egymást és még a vitatkozás lehetősége is ki van közöttük zárva.
A modern sociologi ában általános elismerésre talált, hogy
feladata az emberi társas élet felett uralkodó t ö r v é n y e k keresése, és e sociologiai törvények mivoltára, lényegére nézve is
bizonyos megegyezés keletkezett.
A modern sociologia az egységes természettudományi
világfelfogásból indul ki, alávetve magát az okozatiság törvényének. Alapeszméje, hogy a sociologiában is ugyanazzal a
törvényszerűséggel van dolgunk, mint minden más tudományos kutatás terén; szóval csatlakozik a természettudományokhoz és azoknak folytatása, helyesebben része kíván lenni.
A sociologiai törvény természettudományi értelemben vett
törvény akar lenni.
A modern sociologiai gondolkodás szerint azonban a természettudomány nemcsak ú j területtel gazdagodott a modern
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sociologiai kutatásban, hanem a természettumányi törvényeknek egy egészen ú j válfaja is lépett fel a sociologiai törvényben. A physicai, vegytani, élettani, lélektani törvények mellé
ujabban a sociologiai törvény járult volna, mint az egységes
végső törvény megnyilatkozásának új alakja. A sociologia és
a már régebben is természetieknek nevezett tudományok
között olyan különbség volna e szerint, mint a milyen a physica és az élettan, vagy a chemia és a lélektan között van.
A sociologia emberi cselekedetekkel foglalkozik és minden
emberi cselekedet lélektani folyamat ugyan, de ezen folyamatoknak bizonyos körülmények között való kölcsönhatásából mintegy u j objectum állana elő. A lélektani folyamat elmosódik, eltűnik a háttérben és a szemlélő csak
a sociologiai folyamatot látja. A modern sociologus tehát,
minekutána constatálta, hogy tárgya része a természettudományoknak és feladata természettudományi értelemben
vett törvények keresése, ismét visszavonul a régi sociologus
(theologus, erkölcstanitó, jogbölcselő) területére, meg lévén
róla győződve, hogy a sociologiai jelenségek végső okaira ráakad maguknak ezen sociologiai jelenségeknek megfigyelése
utján. Sőt még tovább menve, majd a sociologiai jelenségek
egészét, majd azoknak csak egy részét k u t a t j a ilyen czélzattal. Vagyis a legtöbb sociologus meg van győződve arról is
hogy nemcsak az általános sociologiai jelenségek, hanem speciális tünemények kutatása is vezethet sajátszerű sociologiai
törvények felismerésére. í g y kutatják például a közgazdasági
vagy a jogi jelenségeket magukban véve azzal a czélzattal,
hogy bizonyos, a fenti értelemben vett önálló gazdasági vagy
jogi törvényeket találjanak.
A következőkben azt akarjuk kifejteni, hogy a modern
sociologiai kutatásnak ez az igen elterjedt módja sohasem
vezethet szabatos eredményre, hogy a sociologia viszonya a
lélektanhoz nem azonos például az élettannak és a physicának egymáshoz való viszonyával. A sociologiai jelenség nem
fedi el olyanformán a lélektani folyamatokat, mint a hogy
az élettaniakban felismerhetetlenekkó válnak a physicaiak.
A sociologiai tünemények ugyan a legtöbbször nem bonthatók szét lélektaniakra, legtöbbször Jreresztülvihetetlen a sociologiai tüneménynek az egyén lelkén belül való végigkövetése,
de mindig világos marad, hogy semmi egyébről, mint pusz-
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tán complikált lélektani jelenségekről van szó. E z nemcsak
hypothesis, hanem teljes bizonyosság. H a az egyes emberi
cselekedetek belső lefolyását nem is tudjuk nyomon követni
a socialis jelenségig, mégis tudjuk, bogy a mit sociologiai
tüneménynek nevezünk, az tisztán emberi cselekvésekből áll
és ebből következőleg mindig kétségen kivül kell állania, bogy
az illető tünemény ugyanazon törvényszerűség alatt áll, a
mely alatt az emberi cselekedet. A sociologiai tény nem más,
ú j objectuma a tudománynak, a mely a régi objectumot észrevehetetlenné teszi. Mindig tisztán kiviláglik, hogy emberi
cselekvőségekről van szó bizonyos körülmények között. Más
szóval a sociologia nem a lélektan felett, nem azon kivül áll,
hanem a lélektanon belül van. Nem ú j tárgyat vizsgál, hanem
a régit vizsgálja bizonyos különös körülmények között. Mig
a lélektan az emberi cselekedetekkel általában foglalkozik,
addig a sociologia az emberi cselekedeteket sajátságos feltételek mellett vizsgálja. Szóval a sociologia csak alkalmazott ¡ l ^ j J ^ '
lélektan. Ezért a sociologia nem is találhat a maga körében i
valamelyes, a lélektanétól eltérő végső elveket; az emberi
cselekedetekre nem hathat vissza az a körülmény, hogy csak
_ ^ .
w
bizonyos körülmények között vizsgáljuk őket. Minden socio~
logikus jelenség legvégső elvei a lélektanban vannak adva. .
Végső sociologiai törvények feltalálása teljes lehetetlenség.
Mindaz a törekvés, a mely a sociologiai tünemények vizsgálatából valamely végső sociologiai igazságra akar akadni, czélja
tévesztett, de fölösleges is, mert a végső elv csak egy a lélektani törvényekkel azonos elv lehet. A sociologia végső elveit
tehát úgy találjuk meg, ha a lélektan eredményeit alkalmazzuk a sociologiai jelenségekre.
Hogy p. o. a társas élet jelenségeiben milyen szerepet
visz az ösztönszerű cselekvés vagy a belátás, az nem derithető ki más úton, mint a lélektan eredményeinek a sociologiára való alkalmazása által. Tudnunk kell mindenekelőtt,
hogy milyen szerepe van az ösztönszerűségnek és a belátásnak az emberi cselekvőségre nézve egyáltalában, és ezután
csak alkalmaznunk kell az eredményt a sociologia viszonyaira. A lélektan mindig és feltétlenül praejudicál a socio-1
logiának.
Ezzela módszerrel természetesen csak a sociologia legvégső
elveit állapithatjuk meg. Asociologiának legtöbb problémájára ez

6
az általános lélektani vizsgálat magában véve még nem nyújthat választ, jóllehet minden socialis problémára adandó felelet ezen általános kérdésekben elfoglalt álláspontunktól függ.
A sociologia legtöbb problémája különös probléma. E z t a
sociologiában rendesen szem elől tévesztik; a sociologiának
legtöbb tévedése annak fel nem ismeréséből ered, hogy
a megoldandó kérdés, csak számos adott concrét körülmény
tekintetbe vételével megoldható különös kérdés. Legjobb
illustratioját annak, a mit mondani akarunk, a sociologia legfejlettebb része, a nemzetgazdaságtan szolgáltatja, a melynek
újabb termékei jóformán egyebet sem tartalmaznak, mint
annak a keretnek, azoknak a külső körülményeknek többékevésbbé teljes megrajzolását, a melyek figyelembe vétele
mellett igazak csak a korábbi nemzetgazdaságtan által felállított törvények.
Ezeknek a különös kérdéseknek megoldása szempontjából az alkalmazott lélektani igazságok csak az az alap, a
melyen tovább épitení kell, ezen az alapon azonban most már
a sociologiai jelenségek anyagával kell tovább építeni.
Ha valaki például a kínálat és kereslet viszonyát, v a g y
a munkabér törvényét, a munkafelosztás hatását vizsgálja,
akkor már a lélektani törvények hatásának bizonyos körülmények között beálló eredményét vizsgálja, ezt pedig csakis
ú
'gy fogja megérthetni, ha a létrejövetelénél feltételképen
szereplő összes körülményeket is vizsgálat alá veszi. Hogy
egy elguritott golyó milyen irányban halad, annak örökkévaló physicai törvényei vannak, de ezeket elismerve, sőt feltételezve mégis mondhatjuk, hogy ez vagy az a göröngy
téritette ki a golyót itt vagy ott. Ha azt a speciális eredményt a k a r j u k megmagyarázni, hogy miért kanyarodik a
Duna Vácz mellett, akkor a physikai törvényeken kivül az
ez esetben fenforgó speciális külső körülményeket is meg kell
jelölnünk.
A sociologia igen számos általánosnak mondott tanítása
csak hiányos inductio folytán van általánosítva, valósággal
pedig concret eredmények vizsgálatát képezi.
Minden sociologiai kutatás ehhez képest két főcsoportba
r
' sorozható: vagy a sociologia általános részébe, a mely nem
egyéb, mint alkalmazott lélektan és a melynek tartalma teljesen a természettudomány (az élettani lélektan) mindenkori

fejlettségi fokától f ü g g ; vagy a soeiologia különös részébe,
a mely az általános elvek feltételezése mellett concret sociologiai eredmények magyarázatával foglalkozik. Ez utóbbi rósz
tartalma egészen a kutató czóljaitól függőleg rendkívül változatos lehet ós előre meg nem határozható; csak a gyakorlati keresztülvihetősóg szabhat neki határt.
Mivel pedig a társasélet egy kölcsönhatásos jelenségtömkelegj vagy a mint mondani szokás egy bonyolult szerkezetű szerves egész, a melyben minden rósz visszahat a
többire; ennélfogva minden rész vizsgálatánál az összes többi
részek, mint számba veendő körülmények, adott viszonyok,
feltótelek, vagy egy nem szabatos, de használatos értelemben,
mint a kérdéses jelenség okai szerepelnek. Sohasem felejtendő
el, hogy egy sociologiai jelenség sohasem végső oka egy
másiknak; a jog nem oka a gazdaságnak, a gazdaság nem
oka a jognak, hanem mind a kettőnek okai az emberi cselekvőség általános okaival azonosak. Egyik sem hozza létre
a másikat, hanem ugyanegy közös ok okozata mind a kettő.
Minden concretjogijelensógnek mint ezen általános ok eredményének vizsgálatánál azonban figyelembe veendők az adott
gazdasági viszonyok és megfordítva bizonyos jog mellett
ezeknek a mindig egyformán ható lélektani törvényeknek
más gazdaság az eredményük, mint más jog mellett. Midőn
tehát azt állítjuk, hogy a gazdaság hoz létre bizonyos jogot,
a gazdaság megváltozása oka a jog megváltozásának, akkor
az oh kifejezést abban a vulgáris értelemben használjuk, mint
a midőn azt mondjuk p. o., hogy az útjában fekvő kő okozta
az elguritott golyónak kitérését az egyenes irányból.
A különös vagy részletes sociologiai kutatásnál eljárásunk — képletesen szólva — csak olyan forma, mint a mikor
egy egyenletből kiszámítjuk az ismeretlent. Bármely része a
társas életnek lehet az x, a melyet kiszámíthatunk, ha a
többi rész adva van, az emberi cselekvés általános törvényeit
ismerteknek véve, vagy legalább is hatásukat feltételezve,
A hasonlat csak idáig terjed, nem tovább. í g y áll ez a
módszer szempontjából. A gyakorlati. kutatás természetesen
nem eszközölhető ilyen mathematikai pontossággal. Minthogy azok a részek, a melyeknek adva kellene lenniök,
soha sincsenek adva teljes szabatossággal, a mennyiben
-pedig adva is vannak, hatásuk, befolyásuk annyira bonyo-
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lult és szétágazó, összefoglalásuk olyan nehéz, áttekintésük
egy időben és egy pontból annyira lehetetlen: az x
kiszámitása csak igen tökéletlenül lehetséges. A kit e téren
túlságos szabatosság utáni törekvés elrettent a munkától, az
emlékezzék a költő-philosophus szavára:
Minden dolognak oly sok szine van,
Hogy a ki azt mind végig észleli,
Kevesbet tud, mint első pillanatra,
S határozatra jönni rá nem ér.

Csakis az a körülmény, hogy nem érnénk rá határozatot
hozni, ha a dolog minden oldalát végig akarnók észlelni,
adja meg a sociologia különös részének létjogosultságát.
Egyáltalában nem akarjuk az ilyen sociologiai kutatásnak sem tudományos, sem gyakorlati értókét kicsinyelni ;
hiszen ha valamely tudományos kutatás értéke csak ott kezdődnék, a hol szabatos törvényeket sikerül megállapitanunk, akkor ugyan igen szűk kereteken belül mozoghatnánk. Erről nincsen szó. A tökéletlen tudás is jobb a teljes
tudatlanságnál.
Micsoda tökéletlen kifejezése az a valóságnak a szabatos tudományosság szempontjából, hogy az ár a kereslet és
kinálat viszonya szerint alakul, még akkor is, ha körülbástyázzuk korlátoló clansulákkal ós' megszorító feltételekkel (például : olyan jogállapot mellett, mely magántulajdont és szabad
versenyt állapit meg, vagy eltekintve az ember altruistikus
érzelmei által előidézett csekély jelentőségű módosulásoktól,
stb.) és mégis mily óriási lépés a tudás felé az ár, a kereslet
és a kinálat között fennálló ennek a viszonynak a felismerése. A nemzetgazdaságtan törvényei voltaképen mind csak
ilyen tökéletlen viszonyba helyezései összefüggésükből kiszakított jelenség-complexumoknak, ilyen hézagos kifejezései az
ismeretlennek az azt körülvevő és feltételező jelenségek tökéletlen összefoglalása, vagy reá nagyobb mértékben hatók túlzott kiemelése által ós mégis mennyire mélyebben látunk belé
az emberi társadalom lényegébe, a társadalmi változások
okaiba, a mióta ezeket a nyomorúságos hézagos úgynevezett
törvényeket ismerjük és mennyivel nagyobbak voltak tévedéseink, mennyivel szörnyűbb tudatlanságunk ezen tökéletlen
összefoglalások hiján, mennyire gyermekesebb volt az embe-
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rek képzelete arról, hogy mi lehetséges és hogyan lehetséges
valami socialis téren, mik minden társadalmi változásnak előfeltételei, s mik szüksógképeni következései.
Egy futó szempillantás mindezekre elégséges, hogy meggyőzzön a különös sociologiai megismerések nagy értékéről. Csak attól kell óvakodnunk, hogy viszonylagos értékük
nagyságának hatása alatt egészen szabatos, feltótlen ós végső
törvényeknek ne hirdessük azokat.
Tehát a sociologiának az a része, a mely a sociologiai
jelenségek végső okait keresi, nem tartalmaz "speciális sociologiai törvényt, mert az csak lélektani törvények alkalmazása
lehet társadalmi jelenségekre. A sociologiának az a része pedig,
a melyet különösnek neveztünk, még kevésbé j u t h a t sajátszerű sociologiai törvényekre, mert ez a rósz egyáltalában
nem emelkedik a törvény magaslatáig, hanem csak törvények
hatásának bizonyos körülmények között való megnyilatkozásával foglalkozik.
Vagyis sajátlagos értelemben veit sociologiai törvény nincsen !
A társadalmi törvényszerűség most vázolt felfogásának
igazságát és az uralkodó felfogásnak helytelenségét, a mely
a sociologiai törvényt a természettudományi törvény egy
sajátságos önálló válfajának nézi, jobban szemlélhetjük, ha egy
néhány concret alkalmazásukat figyeljük meg.
Nagyon találó ellenvetés a modern sociologiával szemben
azokra az u. n. concret eseményekre rámutatni, a melyekre a
történelmi empirismus oly nagy súlyt szokott helyezni és a
melyeket a törvónykereső sociologia sehogy sem tud u. n.
törvényei alá keríteni.
Egészen jogos az az ellenvetés, hogy mi.t érnek a sociologiának minden elmegyönyörködtető szabályosságai, mit érnek
törvényei, ha érvényességük körét annyi értelembántó ür
szakítja meg. Hiába tanitja valaki a jog végső elvének, hogy
a j o g i változásokat gazdasági okok idézik elő, vagy ehhez
hasonlót, hiába állapítja meg valaki történelmi alapon a gazdaság haladásának törvényeit, ha a tapasztalat azt mutatja,
hogy egy középkori alchimista szerzetes cellájában véletlenül
támadt robbanás lényegesen megváltoztatja egy földrósz jogát,
vagy hogy egy angol mechanikus találmánya alapjában felforgatja az emberek gazdálkodását. Ezekre a jelenségekre a
sociologiai tanítások nem alkalmazhatók ; ezek mutatják
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legszembetűnőbben azokat a békókat, a melyekbe a sociologia
verte magát, a midőn saját területén keresi tüneményeinek végső
elveit. Mert mihelyest a társadalmi jelenségek végső okait az
általános természeti törvényekben és nevezetesen — a társadalmi élet tüneményeihez legközelebb álló formájukban r a g a d v a
meg őket — lélektani törvényekben ismerjük fel, akkor m e g szűnnek ezek a concret események olyanok lenni, a melyek
az általános törvénybe nem volnának beleilleszthetők.
Az a lélektani folyamat, a melyben az emberek cselekedetei a Schwarz Berthold-fóle robbanás után mentek végbe,
nem különbözik attól, a mely e robbanás előtt folyt le. A z
emberi cselekvés általános törvényei nem változtak meg a
lőpor feltalálása következtében.
Midőn a vázolt téves a'lapon álló sociologiai kutatás,
csak sociologiai jelenségekig megy vissza, vagyis a midőn
egy társadalmi tüneményt mond egy másik társadalmi tünemény okának, akkor egy igen bonyolult eredménycomplexumból magyaráz meg egy másik eredménycomplexumot. S midőn
azután egy ilyen sajátságos concret eseményre bukkan, akkor
tulajdonképen nem valami új, végső okkal, hanem csak
egy fent külső körülménynek nevezett jelenséggel áll szemben, még pedig egy olyan külső körülménynyel, a mely
nem foglaltatik benne a külső körülményeknek abban a csoportjában, abban az eredménycomplexumban, a melyet oknak
tekint. Ez a kutatási módszer ugyanis az általunk külső
körülményeknek nevezett jelenségek egy csoportját vévén fel
oknak törvényei megalkotásánál, mi sem természetesebb annál,
hogy rögtön meg kell akadnia, mihelyt egy olyan külső
körülményre bukkan, a mely nincsen felvéve az okként szereplő csoportozatba. Minden kihagyott külső körülmény, zavarba
hozza az ilyen úton készült elméletet. Midőn egy ilyenfajta
esemény áll be, mint a milyen a lőpor feltalálása, akkor olyas
valami történt, a mi kivül áll azon a világon, a melybe ez
az elmélet elzárkózott és a mi mégis tagadhatatlanul érezteti
hatását.
A mi pedig magát az ilyen eseményt, egy ilyen ú j külső
körülménynek előbukkanását illeti, az a szónak egy sajátságos — tudományos — értelmében véletlennek nevezhető. Kétségtelen, hogy minden, a mi történik, az okozatiság általános
törvényei szerint megy végbe és igy a legmagasabb szem-
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pontból véletlenről nem lehet szó. Azonban beszélhetünk
véletlenről egy szűkebb szempontból. Szó lehet véletlenről >
két egymástól független törvényszerű folyamat egymáshoz :
való pillanatnyi viszonya szempontjából. E g y téglának leesése .
törvényszerű folyamat, valamint az is törvényszerű folyamat,
ha egy ember arra felé megy ; de azért a két folyamat kereszteződése folytán egy harmadiknak keletkezését, pl. az ember
halálát egy bizonyos, szűkebb körű, tehát nem bölcseleti szem- j
pontból mégis véletlennek nevezhetjük. 1 )
'
Ilyen értelemben nevezhető a sociologia szempontjából
véletlennnek az" a chémiai folyamát, a mely a puskapor felfedezésére vezetett.
Egészen helytelen kifejezése tehát a valóságnak azt állítani, hogy a sociologia az ilyen concret, egyes eseményekkel
nem törődhetik ; ez csak a helytelen alapon álló kutatás tehetetlenségének a kifogása. A sociologiának nagyon is figyelembe kell vennie az ilyen külső körülményeket és hatásuk
a sociologiai eredmény létrejövetelénél nagyon szembeszökő
is. A mivel a sociologiának nem kell törődnie, az csakis ezen
külső körülmény előállásának a véletlene.
A nagy emberekkel sem tud boldogulni a fentebb vázolt
módszer. Még Spencer sem megy e téren tovább annál, hogy
a történelmi empirismus elleni visszahatáskópen a nagy emberek bálványozása ellen mennydörög és törpeségüket hangoztatja a társadalom törvényszerű haladásával szemben, a mely
őket állítólag szülné és elgázolná.
A nagy ember semmi, ez az általános jelszó ; a sociologiai törvények szerint folyik le minden; ha nincsen meg a
socialis háttér — szokták mondani — ha a nagy férfiú nem
találkozik a socialis alapból folyó áramlatokkal, akkor az ő
hatása, a socialis rendnek egy lángész által való átalakítása,
nonsens. Jogi "vagy más változások okait sohasem kereshetjük
egyetlen személyiségben, legyen az még oly tehetséges. A legnagyobb lángész sem tehet semmit olyan socialis jelenségek
nélkül, ' a melyek őt bizonyos változtatásokra határozzák és
képesitik.
l

) Vagyis a véletlennek törvényszerűsége sohasem kereshető az
egymást keresztező folyamatok valamelyikének a területén, hanem mindig
csak azon magasabb (egyszerűbb) jelenségkör területén, a mely a kereszteződő folyamatok valamennyiét magában foglalja.
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Mindebből C3ak annyi igaz, hogy a nagy ember mellett
valamely socialis eredmény magyarázatánál sok
egyéb
körülmény is tekintetbe veendő, hogy a nagy ember egyedül
nem hozza létre a kérdéses jelenséget. De magának a lángésznek ereje sem hanyagolható el. A kiváló ember egymaga
még nem hoz létre valamilyen társadalmat, de a régibb társadalmi viszonyokból magukból sem folyik még a beállott változás
vagy legalább is nem mindig. Néha igen lényeges befolyással
volt egy-egy nagy átalakulásra egyik-másik nagy ember s
ilyenkor ez az ok nem hagyható ki a többi közül.
Az, a mit nagy embernek, a nagy ember hatásának
neveznek, az a fent kifejtett kategóriáink szerint először is
külső körülmény, másodszor pedig véletlen külső körülmény.
A nagy ember is az általános sociologiai törvények alatt
áll, ő is alája van vetve az emberi cselekvés általános törvényeinek. De hogy a természet kivételes képességű embert
hoz létre és az, hogy épen ez az ember kerül olyan társadalmi viszonyok közé, a melyek őt nagy befolyás gyakorlására képesitik, az nem egyéb egy törvényszerű folyamatnak
egy másik törvényszerű folyamattal való olyatén kereszteződésénél, a melyet véletlennek mondottunk. A különös agyvelő
létrejötte magában véve a természetnek csak olyan játéka,
akár a négylevelű lóhere a három levelűek között, de a nagy
emberek e véletlenét a különös kutatásnál fel kell vennünk
azon adott körülmények lajstromába, a mélyek az általános
törvények hatásának az eredményére befolyással vannak.
Hiú törekvés, rövidlátó buzgóság olyan vastörvényekről
szólam, a melyek a socialis események magyarázatánál a nagy
emberek figyelembe vételét kizárnák. Hiába szokták ostorozni
egész megbotránkozással s nevezték vakságnak, korlátoltságnak a történelemirásnak azt az eljárását, hogy minduntalan
visszatér a nagy emberekre, mikor a hatalmas tudomány
kiderítette, azokat a kérlelhetetlen törvényeket, a melyek
, szerint fel nem tartóztathatóan és megmásithatlanul minden
egyesen keresztülgázol a társadalmi fejlődés, midőn' ki van
mutatva, hogy csak gazdasági okok, csak általános áramlatok
hatnak ebben a fejlődésben, a mely csupa szabályosság.
,
E nézet hívei összetévesztik az egységes tudomány egye! temes törvényszerűségét és a társadalmi jelenségeknek ebből
folyó törvényszerű voltát az ő állítólagos társadalmi törvé-
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nyeikkel; azonosítják az általános törvényszerűség érvényességét az általuk felállított törvény helyességével.
Napoleon nagy eszének és mérhetetlen nagyravágyásának figyelembe vétele nélkül, pusztán socialis áramlatokból
nem érthető meg Francziaország történelmének megfelelő
része. Vagy vegyük a legékesebben szóló példát, a kereszténység létrejövetelét. Akárhogyan fessük meg ezen esemény
milieujét az akkori socialis törekvésekből, gazdasági viszonyokból, sohasem fogunk semmiféle sociologiai törvényeket
felállíthatni, a melyek eredőjének épen a kereszténységnek
kellene lennie. Mindig egy nagy hézag fog fenmaradni az
ilyen kutatásokban, a mely csak Jézus egyéniségének és életének messze kiható' véletleneivel tölthető be.
Az általános törvényeknek csak egy faja lehetséges a
sociologiában, a lélektani törvények alkalmazásából eredőké,
az emberi cselekvőség általános törvényei. Ezek uralkodnak
mindeneken. Az ezekből folyó igen tág szabályokon kivül
csak a hatásuk eredményét befolyásoló körülményeket kutathatjuk, a melyek között olyan relatíve egyetemlegesek, mint
például a mindenkori jogrend, coordináltan állanak olyan
relatíve különlegesek mellett, mint a milyen egy nagy hatású
ember egyénisége, de a melyek összefoglalása sohasem vezethet
a természettudományi törvények egy sajátságos fajához.
*

A positiv társadalomtudomány fokról-fokra ezen felfogás
felé halad.
Az egyik irány felismerte a releváns külső körülmények
közül az éghajlatot, a táplálkozást, a földrajzi viszonyokat,
a másiknak figyelmét a faji különbség, a vérmérséklet kötötte
le; leggyakrabban a cultura egyes részeinek hatása tünt fel.
A kutatóknak egy egész külön csoportját alkotják azok,
a kik a cultura egy-egy ilyen része által gyakorolt hatás
szemléletébe merülnek el és annak hatására viszik vissza a
társadalom egészének fejlődését. í g y majd a tudományt, a
technológiát, a jogot, az erkölcsöt, régebben nagy előszeretettel
a vallást, ujabban pedig a gazdaságot helyezik a sociologia
középpontjába és ezek valamelyikének mindenkori állapotából
és változásaiból magyarázzák a társadalmi tüneményeket
egyáltalában. Megint egy külön csoportját képezik a kutatók-
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nab azok, a kik minden ilyen culturág immanens törvényszerűségének a hirdetői. Ezek annál a ténynól állottak meg
hogy valamely culturág mindenkori állapota befolyásolja annak'
továbbfejlődését. Ezek a vallás törvényszerűségét és fejlődését
a vallásból, a jogét a jogból, az erkölcsét az erkölcsből, a
gazdaságét magából a gazdaságból magyarázzák, a nyelvet
csak a nyelvi jelenségekből, az államot az
államból.
A socialis élet majd minden ágában történelmi iskola néven
ismeretes és nagy elterjedésre szert tett csoport jórészt
szintén ide számitandó. Ez az iskola felismerte, hogy
milyen lényegesen befolyásolja a meglevő jog az ú j jog
alakulását és csaknem egyedül ebből a körülményből magyarázta a jogfejlődést. Azt ugyan sikerült kimutatnia, hogy a
régi j°g épen olyan fontos és számbaveendő oka a saját maga
megváltozásának,mint a mindenkori társadalmi életnek minden
más része és ennek a korábban figyelemre nem méltatott
körülménynek felismerésében rejlik főérdeme, de ezen körülmény jelentőségének túlbecsülésében rejlik főhibája is. Az ú j
jogban csak azt látja meg, a mi régi. A társasélet egyéb
ágaiban keletkezett történelmi iskolák hasonló alapon állanak.
Ez a felfogás végleges választó falakat von a socialis élet '
egyes részeiről szóló tudományok közé, holott ez az elkülönítés
mindig csak pillanatnyi szükségesség által lehet igazolva és
az e részek közötti összeköttetésnek sohasem szabad elvesznie
hosszabb időre.
Ezen kísérletek mindegyikében van egy szemernyi
igazság, mert ezen körülmények mindegyike tényleges befolyással birt a kérdéses eredmény létrejövetelére, d e m i n d e g y i k
magában_véve szegényes elméletre vezet, mert képtelenség e
körülmények""bármelyikéből magából magyarázni azt, a mit
csak az összes többivel együttesen hozott létre.
Főtévédésük pedig, hogy ezeket a körülményeket végső
okoknak tekintik, holott azok csak mint a végső okok hatására
befolyó körülmények részesek az eredmény létrehozásában. Az
a közös módszertani alaptévedésük e kísérleteknek, hogy oly körülményekből akartak levezetni általános érvényű végső törvényeket, a melyek csak a részletkutatásban, csak speciális
eredmények kérdésénél jöhetnek figyelembe. A ki ezt fel nem
ismeri, az iránytű nélkül tévelyeg a történelem esemény-
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tömkelegében, a mely világosságát, végső elveit, érthetőségét
csak az emberi szervezet működését szabályozó általános törvények ismeretéből nyerheti. Az ezen törvények által előidézett
eredmények kaleidoskopszerű tarkaságban változnak és semmi
sem fonákabb törekvés, mint azoké, a kik az egységes okozati
világfelfogásból és igy a társadalmi jelenségeknek is törvényszerű voltából kiindulva, az eredmények e zűrzavaros chaosában bizonyos, hogy úgy mondjuk, aesthetikus szabályosságot
vélnek fölfedezhetni és ebben látják azt a socialis törvényszerűséget, a melynek meglétét a természettudományi világfelfogás eleve bizonyossá tette. A természettudományi gondolkodás behatásának gyermekkora ez a sociologiában. Ez
a módszer hozta létre azokat a tanokat bizonyos társadalmi
korszakok szükségképeni egymásutánjáról, gazdasági fejlődési
fokokról, a melyeken minden közületnek okvetlenül keresztül
kell mennie (pl. vadászat, halászat, állattenyésztés, földmívelés,
ipar és kereskedelem — v a g y : terménygazdaság, pénzgazdaság,
hitelgazdaság — v a g y : Hauswirtschaft, Stadtwirtschaft,
V o l k s w i r t s c h a f t , — stb.), vagy a Keletnek a Nyugatra való
időnkinti behatásáról, vagy eszméknek egy középpontból való
körszerű terjedéséről, vagy spirális haladásról, avagy hullámos haladásról és ki tudná elősorolni, hogy mi minden fantastikus szabályosságokról, a melyekben egy bizarr ornamentikává illeszkednének össze a történelem eseményei és a melyek
igazában csak bizonyos mértékig állandó külső körülmények
mellett az általános törvények folytán beálló nagyjában
hasonló eredményekből levont schemát emelik törvénynyé.
A természettudományi gondolkodásnak ez a sociologiai
fattyúhajtása szerezte a modern sociologiának legtöbb ellenségét.
A közelmúltban, 1896-ban egy rendkívül beható ós igen
éles elméjű kritikája jelent meg az uralkodó sociologiai alapfelfogásnak clr. Stammler Rudolf hallei egyetemi tanártól
»Wirtschaft und Recht nach der materialistischen Geschichtsauffassung. Eine socialphilosophisohe Untersuchung.« czimen.
Ezen munka főbb eredményei, a melyek az emberi társadalmi lét
törvényszerűségének lényegét igyekszenek meghatározni, kiválóan alkalmasak arra, hogy vizsgálatuk során a fentebb
mondottakhoz néhány magyarázatot fűzzünk.
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Stammler az emberektől származó szabályozásban látja
a társadalmi tünemények specificumát. Szerinte egyedül ezen
szabályozottság az, a mi minden társadalmi életben közös és
a mi által a társadalmi élet külön és lehetséges tárgyává válik
a tudományos kutatásnak. Az^emherektől eredő szabályozás
teszi a physicai együttlét és a társadalmi együttélés közötti
Jogikai^ különbséget. (Közbevetőleg megjegyzendő, hogy
Stammler igen természetesen a szabályozottság alatt nem
pusztán jogi szabályt ért, hanem érti alatta a jogon kivül az
emberi szabályozás összes többi módjait is, a melyeket
ő a joggal szemben convencionalis szabályoknak nevez.)
Stammler természetesnek találja, hogy a társadalmi szabály
a causalitás törvénye szerint hat az egyesekre, ennek vizsgálata azonban szerinte nem tartozik a sociologiára, a mely
pusztán az egyes embereknek a szabály által előidézett egymáshoz való viszonyait vizsgálja.
Ez a szabályozás formája a társadalmi életnek; anyaga
pedig, — az, a mi szabályoztatik, — az embereknek a szükségletek kielégítésére irányuló összeműködése, amelyet Stammler
társas gazdálkodásnak (Sozialwirtschaft) nevez. (Itt ismét
megjegyzendő, hogy Stammler szükséglet alatt minden örömérzés szerzésére vagy fájdalomérzós távoltartására irányuló
vágyat ért, minélfogva a gazdálkodás szónak általa tulajdonított értelme [a szabályozás anyaga] nem tévesztendő össze
annak közönséges értelmével.)
Ezek alapján Stammler mindjárt könyve elején levonja
azt a következtetést, hogy a. közgazdaságtan hibásan indul ki
a gazdaság fogalmából, magán- ós közgazdaságot különböztetvén meg és-az utóbbival foglalkozó tudományt nevezvén
közgazdaságtannak. Szerinte a magángazdaságra, az egyén életfentartására vonatkozólag csak egy csomó külön megfigyelés
lehetséges, a melyekhez a sociologiának semmi köze. Mihelyest
pedig közgazdaságról van szó, nem többé az egyén szükségleteinek physiologiailag és psychologiailag felderítendő tényei
és kielégítésük technikája vizsgálatunk tárgyai, hanem az
együttműködésnek egy különös módja, a mely annak meghatározott szabályozásából folyik. A nemzetgazdaságnak legfelsőbb fogalma tehát nem a gazdaság, hanem a sociális élet,
a melyben már a szabályozottság is henfoglaltatik; a nemzetgazdaságtan tárgya pedig : egy meghatározottan szabályozott
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emberi szükségletek kielégítésére irányuló összeműködés concret kialakulása. Hozzáteszi mindjárt azt is, hogy mivel a
szabályozottság ilyenformán feltétele minden gazdálkodásnak,
nem lehet igaz, hogy a társas élet mindenkori szabályozása
csak valami másodlagos, az elsődleges pedig mindig a gazdaság volna. Az egyik vagy a másik lehet concret törekvések
tárgya, de csak a socialis élet egységéből érthető meg mind
a kettő, j n e r t hiszen az egységes socialis életnek voltaképen
csak két oldaláról van szó.
Ezek után azt állítja Stammler, hogy mig egészen
lehetetlen olyan közgazdasági tanokat felállítani, a melyek
általános érvényűek és különös jogrendek változó tartalmától függetlenek volnának, addig a socialis élet formája, a
szabályozás concret kivitelétől eltekintve is vizsgálat alá
vehető,mert épen a forma sajátsága, hogy magában is tudományos
tárgyalás alapjául szolgálhat. Általános érvényű, a társadalmi
élet minden különös alakulatától független igazság tehát csak
a socialis élet formájára nézve lehetséges és igy socialis törvényszerűség és a socialis élet formájának törvényszerűsége egy és ugyanaz.
A jog (ezentúl rövidség okáért csak igy fogjuk nevezni
a társaséletnek emberektől származó külső szabályozását)
ugyan elengedhetetlen feltétele minden közgazdasági jelenségnek, — folytatja Stammler — azonban nem közvetlen oka
•azok keletkezésének. Ezen egyes jelenségek a jogalattvalók
kezdeményezésére és tényleges eljárására vezetendők vissza.
Mint azok okai tehát az emberi cselekedetek empirikus okai
volnának megjelölendők. Az emberi cselekedetek empirikus
rugóinak szabatos okozati megállapítása azonban leküzdhetetlen nehézségekbe ütközik. Egyes események megfigyelésére,
hasonló viszonyok összeállítására és szabályos ismétlődések
tanulságaira vagyunk tehát utalva. Ezen empirikus, szabatosan meg nem figyelhető okoknak Stammler két csoportját
véli megkülönböztethetni.: Az egyik csoportot a technologia
néven foglalja össze és érti alatta a természet feletti uralkodás módját belátásunk ós annak gyakorlati kivihetősóge
szempontjából; a másik csoportot az egyesített emberek számában és minőségében találja. Mind a kettőre ismételten kiemeli, hogy csak a mindenkori jog feltótele alatt, mintegy
azon keresztül hatnak csak a gazdasági jelenségek alakulására.
I g y a technologia csak bizonyos módon szabályozott össze2
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működésben hozza lófcre a gazdasági jelenségeket; nem a gép,
mint feltétlen ok, hanem a gép mint magántulajdon hat a
szabad munkaszerződés, sfcb. jogi feltétel mellett. És ugyanaz
áll az emberek számára és minőségére is.
E z t a szempontot Stammler azután következetesen végigalkalmazza a modern sociologia minden alaptanára. í g y a
jog első keletkezésére vonatkozólag az az álláspontja, hogy
még ha tudnánk is valamit erre vonatkozólag, ebbeli ismereteink egészen közönyösek volnának a jogi rend lehető átalakulásának kérdésére, mert abban a pillanatban, a melyben az
emberek socialis életét veszszük szemügyre, egészen ú j és
sajátszerű tárgyat vizsgálunk. Az első esetben csak isolált
emberekre ható okokról van szó, az utóbbi esetben ellenben
szabályozott összeműködósben élőkre való hatásról.
A jogi változások okait pedig mindenkor általa u. n.
socialis phaenomenekben látja, a melyeket ismét a jog hoz
létre. Ugyanis azokat az egyes jelenségeket érti alattuk, a
melyek egy emberi szükségletkielégitésre irányuló szabályozott összeműköd ós concret kivitelénél előállanak. Vagyis minden socialis élet concret megvalósulásánál a mindenkori szabályozás következményeképen olyan jelenségek képződnek, a
melyek létesítő okuk, a fennálló szabályozás átalakitására
késztetnek. A jogmegváltoztatásra irányuló képzetek, vélemények, kívánságok, törekvések ezen jog szüleményei. E k k é pen az ember socialis életének történelme állandó körforgást
mutat, a melyben a socialis rend szülte socialis jelenségek
ezen rend újjáalakitását idézik elő, ez az ú j szabályozás pedig
ismét a saját maga megváltoztatására késztető socialis jelenségeket hoz létre.
Stammler tanításainak eddigi vázlata már elégséges arra,
hogy azokról ítéletet alkothassunk.
A minek e tanban mindenek előtt szembe kell szöknie
az a jognak, a tarsadalmi élet külső szabályozásának sajátságos helyzete e rendszerben.
Stammler a társadalmi életről adott meghatározásából
kiindulva, a társadalmi jelenségek alakulására ható tényezők
közül egészen önkényesen kihasitja a jogot, annak rendeli
alá a többieket; a jogot helyezi a socialis élet közepébe ós
annak szempontjából néz minden társadalmi jelenséget. A jogból a természeti okokkal egyenrangú, azok mellé rendelt
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tényező lesz, a többi, a socialis jelenségek alakulásánál közreható körülmény, elvész a gazdaság kategóriájának t á g általánosságában. A társadalmi élet alakjának és anyagának, ezen
önkényes logikai kategóriáknak merev szétválasztása egyáltalában rendkívül károsan hat az egész műre. Az által, hogy
mindaz a. socialis jelenség, a mi nem jog, csak »a szabályozott anyag« köpenyegében jelenik meg, elvész szem elől,
hogy a szabályozó és a szabályozott tulajdonképen egymás
mellé rendelt jelenségek és ugyanazon okok okozatai.
Elvész szem elől, hogy a szabályozás jelentkezése tulajdonképen maga is természeti tény, hogy természeti tény és jogi
szabályozás nem egymást kizáró kategóriák, úgy, hogy már
magában véve is igazolt lehetne a jogi szabályozás megjelenése folytán a természeti tények szempontját elejteni és
ezentúl csak jogilag szabályozott tényekről szólani.
Egészen téves valami a külső szabályozást és például a
technológiát olyanformán állítani szembe, miként azt Stammler teszi és a technologia hatását a socialis jelenségek alakulására természeti okozatiságnak mondani, a külső szabályozást
pedig olyas valaminek tekinteni, a mi feltótele e természeti
okozatiság hatásának, a mi tehát rajta kivül áll. Valósággal
ezen szempontból nem is tehető különbség technologia ós jogszabály között. Mind a kettejük mindenkori foka egyformán
befolyásolja a socialis jelenségek létrejövetelót. Az, hogy a
technologia, pl. a gőzerő használhatóságának felismerése, nem
közvetlenül hozza létre a socialis jelenségeket, hanem csak a
mindenkori külső szabályozásba való beilleszkedés közvetítésével, egyáltalában nem mond többet, és nem jogosultabb
mint e tétel visszája, mintha a jognak mint oknak tulajdonítanék a gazdasági jelenségek létrejövetelót a mindenkori
technologia feltótele mellett, az azon keresztül való hatás
utján. Az egész megkülönböztetésben ós szembeállításban nincsen semmi kényszerítő. A jog ugyanazoknak a természeti
erőknek a produktuma, mint a technologia, a socialis jelenségeket nem az egyik hozza létre a másiknak feltótele mellett
hatva, hanem a socialis jelenségeket, helyesebben a többi
socialis jelenségeket is ugyanazok az okok hozzák létre, a
melyek a jogot vagy a technológiát és nemcsak a jog feltótele mellett hatnak ezek a közös okok, hanem a jogon kivül
még igen számos, nevezetesen az összes többi társas jelenség
2*
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feltótele által befolyásolva. A valamely socialis jelenség lótrejövetelónél közreható tényezők között csakis az emberi szervezetben adottak, 8>Z8fZ 8» lélektaniak, az emberi cselekvés
általános törvényei relatíve annyira állandók ós közösek, hogy
mint okok állíthatók szembe a többiekkel, mint azok hatásának eredményét módosító körülményekkel. Abban a sokszorosan complikált kölcsönhatásban, a melyben azok a tényezők állanak — hiszen a socialis jelenségek visszahatnak az
emberi szervezet megváltoztatására is — csakis az említett
tényezők maradnak relative annyira változatlanok, hogy mint
a többiek okai tekinthetők, a nélkül, hogy a többi az ő okuknak volna tekinthető. Azért Stammlernek abban sincsen igaza,
hogy a jog keletkezésének ós változásának kérdései két külön
tudományág körébe tartoznának, mert a jogi szabályozás által
a tudománynak egy egészen u j objectuma támadt volna. A
jogi szabályozás létrejötte által csak egy új körülmény j ö t t
létre, a mely e tőrvények hatásának az eredményét módosítja. Az a határvonal, a melyet Stammler húz, merően' önkényes. Hová jutna a tudomány, ha a törvények hatását
módositó minden ilyen nevezetesebb körülmény befolyásának
körét ilyen mereven elválasztó kinai falakkal jelölné m e g ?
Ezzel az általános ellenvetéssel megczáfolhatjuk Stammler
tóteleinek legnagyobb részét.
Ezt ismételhetjük Stammlernek a socialis élet körforgására vonatkozó tanáról is, a melyben eddigi tételeit összefoglalja.
Stammler az által, hogy eltakarja az emberi szervezetben rejlő végső ható okokat és folyvást csak a socialis életről adott meghatározását tartja szem előtt, egy sajátságosan
formalistikus eredményhez j u t a socialis élet körforgásáról
szóló tanában: A szabályozás socialis jelenségeket hoz létre,
ezek a jelenségek pedig a forma megváltoztatására vezetnek ós
e z i g y m e g y örökkön-örökké a végtelenségig. Mihelyest nem a
folyvást a háttérben ható természeti törvényekre gondolunk,
ez az egész tan csak üres schéma. Ugyan miféle socialis jelenségek állanának be a mindenkori szabályozás feltótele alatt, ha
nem az emberi természetből folyók és miként vezetnének
jogváltoztatásra ezek a socialis jelenségek, ha nem az emberi
szervezet törvényei hatnának azokban? Csak meghatározott
lélektani törvények mellett következik egy meghatározott
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jogi rendszerből egy meghatározott gazdasági rendszer, vagy
más sooialis jelenség. Olyan Stammlernek ez az elmélete,
mintha valaki úgy magyarázná meg egy gőzgép mozgását,
hogy a szíjjak mozgatják a kerekeket és a kerekek mozgatják
a szíjjakat, holott a szíjjak és kerekek, meg a többi alkatrészek bizonyos állása mellett a gőz feszítő ereje mozgatja a
kerekeket is, a szíjjakat is.
A végső sooialis törvényszerűség szempontjából különben ez a körforgás egyáltalában nem létezik. Ebből a szempontból ez egészen jogosulatlan abstractio. Ha már fel is vennők ezt az épen nem szerencsés ketté osztást szabályozásra
és szabályozott jelenségre, akkor is csak azt állithatnók róluk,
hogy szakadatlanul egymásra hatnak, de nem hogy egy kezdet ós vógnélküli körforgás viszonyában állanak.
A jog és a többi sooialis jelenség között nem létezik
olyan körforgás, hogy folyton folyvást az egyikből lesz a
másik, miként a tojásból tyúk ós a tyúkból tojás, vagy a
hernyóból pillangó ós pillangóból hernyó. E s ha már eltekintünk a háttérben ható végső okoktól, nemosak a jogból lesznek a többi jelenségek, hanem minden u j socialis jelenség
csak épen annyira lesz a jogból, mint a többi mindenkori
socialis jelenségből, és az u j jog is nemcsak a többi socialis
jelenségből lesz, hanem a régi jogból is.
Stammler eddig ismertetett tanai, melyek az uralkodó
sociologiai alapfelfogás bírálatát képezik, világossá teszik,
hogy az ő bírálata sem tudott szabadulni attól a tévedéstől,
a mely az uralkodó felfogásnak is alaphibája. 0 is a legvégső
törvényszerűséget a sociologia complikált jelenségeinek talaján
keresi, egy sajátságos végső sociologiai törvényszerűséget
kutat ós igy könyvét a fejtegetett kérdés szempontjából már
le is tehetnők és már az eddigiek alapján is kimondhatnók,
hogy paret, tehát condemna.
A könyv fentórintett kiváló tulajdonságainál fogva azonban nem lesz tanulságtalan az iránt való kíváncsiságunk,
hogy ugyan hova kell jutnunk, ha az eddigieknek levonjuk
legvégső következményeit.
Stammler a vázolt úton továbbhaladva, arra az álláspontra jut, hogy a genetikus magyarázat, a melyre a modern
sooiologia törekszik, egyáltalában nem vezethet általános törvényre, hanem csak különös megismerésre (Einzelerkenntniss).
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Ezen az úton szerinte csak egyes jelenségek sajátszerű okait,
concret törekvések empirikus félté telezettségét mutathatjuk
ki. Munkájának ezen második oardinalis tévedése az ő kiinduló pontjából csak természetes eredmény. Ha valaki elfedi
a lélektani igazságok fényes napvilágát, és a sötétben a lélektani törvények hatásának eredményét módositó körülmények
beláthatatlan törmeléke között kotor végső okokat, akkor
— ha őszinte ós elfogulatlan — végül be kell vallania, hogy
ott ilyen kincset lelni nem lehet, ó azonban nem látja,
hogy az okozati kutatás azért nem vezetett eredményre, mert
túlságosan szűk körre szorította, és az okozatiság elégtelenségében találja a kutatás meddőségének okát és mert hibás
kiindulópontja folytán a »mi történik« és a »mi történjék«
kérdéseit nem tudja összeegyeztetni, úgy segit magán, hogy
az utóbbit kiveszi az előbbinek uralma alól. Két világot különböztet meg, a mely szerinte sehol sem találkozik; az
egyikben csak arról van szó, hogy mi történik, a másikban
csak arról, hogy mi történjék. Mind a kettőnek megvan a
maga külön törvényszerűsége.
Stammler arra az eredményre jut, hogy a modern sociologiának az az általánosan elfogadott nézete, mely szerint a
sociologia alapvető törvényszerűsége is, miként a természettudományé, az ok és hatása kérdésében rejlenek, téves. Öntudatunk tartalmát vizsgálva, az emberi cselekedeteknek kétféle képzetét kell megkülönböztetni : vagy okozatilag létrehozott, vagy még csak létrehozandó cselekedetekről van szó.
Az okozatiság törvénye általános érvényű formális mód, mely
szerint szemléletünkben adott jelenségeket fogunk fel egységesen.
A jelenségeknek már adva kell lenniök, hogy az okozatiság
törvényéről szó lehessen.
Jövendőbeli, még csak lehetséges cselekedetek nem adott
jelenségek, ezért teljesen függetlenek is az okozatiság törvényétől. Az adott jelenségek legmagasabb egységes szempontja
az okozatiság ; ez ezen jelenségek törvényszerűsége. A létrehozandó cselekedetek törvényszerűsége is csak azok legmagasabb egységes szempontja, a czólkitűzés egysége lehet : a feltétlen végezel. Az okozatiság törvénye szerint állapítjuk meg,
hogy igaz-e valamely alája tartozó jelenség, a végezel szerintazt állapítjuk meg, hogy helyes-e valamely létrehozandó
cselekedet avagy helytelen, jogosult-e vagy jogosulatlan.
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Ennek a végső czélnak tehát Stammler szerint kivül
kell állania a történelmi külön törekvéseken és empirikusan
feltételezett akarástól függetlennek kell lennie.
Stammler könyvének további részei egészen elvezetnének
tulajdonkópeni kérdésünktől. Láttuk, hogy ezt az igen alapos
és szigorúan következetes gondolkozót a modern sociologia
alaptévedése ellentétbe hozta ezen sociologia kiinduló pontjával ; az egységes okozatiság elvének tagadására vezetett nála
ezen okozatiság helytelen felfogása.
Összefoglalva a mondottakat: több, sokkal több természettudományt, nevezetesen lélektant a sociologia alapvető
kérdéseiben és sokkal több szerénységet, mértéktartást és
mentül kevesebb »törvényt* a részletkutatás terén.
»Es ist schon ein grosser und nöthiger Beweis der
Klugheit und Einsicht«, — mondja K a n t — »zu wissen, was
man vernünftiger Weise fragen solle«. Nem túlzott állítás,
hogy a társadalomtudomány a belátásnak ezt a követelményét
igen sokszor hagyja figyelmen kivül s úgy állítja fel problémáit, hogy azokra — legalább »vernünftiger Weise« — bajos
volna feleletet találni.
Azt hiszszük, hogy csakis akkor maradhatunk hivei az
igazi természettudományi gondolkozásnak, ha lemondunk arról,
hogy a socialis jelenségek vizsgálatából a természettudományi
törvény egy sajátságos válfajához jussunk, vagyis ha az
egyetemes okozatiság, az általános törvónyszerfiség alapján
nem támasztunk igényt egyes önkényesen kiszakított jelenségkörök külön törvényeire.

