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BEVEZETŐ
TUDÁSUNK ÚJ BIRODALMÁBA
Amiről itt szó lesz : a társadalmi élet tudományáról,
azt valami egészen új tudománynak kell tekintenünk. Többet aligha foglalkoztak valamivel, mint a társadalommal,
társadalmi élettel — hiszen történelem, irodalom, mindenféle filozófia, minden politika, gazdaságtan, tulajdonkép
mind ezzel foglalkoztak és foglalkoznak — és mégis a társadalmi élet tulajdonképeni tudománya még egész ismeretlen
birodalma tudásunknak. Azt hiszem, ez teljes valójában ki fog
tűnni azok előtt, akik az itt következőkön végigmennek.
Mégis, kiindulási pontul egy dolgot előre is ki lehet emelni.
Azt, hogy természettudományként még nem foglalkoztak a
társadalomtudománnyal. Sőt a legtudákosabb könyvek egyenesen meg is tagadják a kettő között a közösséget és a társadalmi életet olybá szeretik feltüntetni, mint az emberi szellem,
okosság és az ember célszerüségi érzékének saját alkotását,
amit már semmiféle természeti törvények nem alakítanak.
Pedig épen természettudományként és a természettudomány
szigorú módszerével foglalkozva a társadalmi élet keletkezésével, fejlődésével, jelenségeivel, oly csodálatos és meglepő
megvilágosítások elé jutunk, amelyek elől nem is lehet aztán
tovább elzárkózni. Sőt azt hiszem, mihamar mindenki arra
a meggyőződésre jut, hogy mindazt, ami a társadalmi élet
keretébe tartozik, valójában nem is lehet máskép vizsgálni
és kezelni, mint a természettudományok szempontjából és
módszerével. Igy odaállítva a dolgot, sokan talán még
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Csak törvényszerű alakulások történnek

csak pusztán elméleti értéket volnának hajlandók ennek
a természettudományi nézésnek is tulajdonítani. Amint
tényleg
mindaz,
ami
társadalomtudomány,
szociológia,
mindezideig úgyszólván csak elméleti dolog, elmélkedés is
maradt, aminek a gyakorlati eleven élethez alig volt és van
köze. Azonban természettudományilag kezelve mindazokat a
dolgokat, ki fog tűnni, hogy itt aztán már nem puszta elméleti
jelentőségű eredmények elé kerülünk, hanem tudásunk
számára szinte a legfontosabb gyakorlati értékű momentumok
elé vezettetünk. És pedig társadalmi életünk jövendő alakulása problémáinak megoldása elé. Az előttünk álló jövőbe
nyerünk pozitív bepillantást. Meghatározhatjuk természettudományi exactituditással azt, ami elé megyünk, ami következik. Az eddig mindig bizonytalan jövő egy teljesen ismert
felderíthető folyamattá válik. Ami, főleg oly időkben, aminőket most élünk, amikor a legbonyolultabb társadalmi és politikai válságok forronganak s a legóriásibb átalakulások
készülnek, a lehető legfontosabb dolga lehet emberi ismeretkörünknek. Hogy ezekhez az ismeretekhez azonban hozzájuthatunk, természetes, mihelyst mindazok a dolgok, jelenségek, amelyekről a társadalmi élet keretében szó van,
természettudományilag kezelhetők. Mert hisz a természettudomány minden terén épen az a tudomány, mely megismerteti velünk az események bekövetkezésének törvényeit és így segítségükkel előre megtudhatjuk, hogy minden egyes esetben minek kell történni. Igy meg tudjuk
határozni, hogy egy megindult mozgás, egy megindult
folyamat miként halad és mi annak a természetileg kényszerű eredménye. Azaz előre tudjuk, hogy mi fog ott történni, mi lesz? Mert hisz ez azokból a törvényekből, amelyek
működnek, egyenesen és törvényszerűen következik s más
nem történhetik, nem következhetik, mint ami a természet
törvényeinek megfelel. Épen így kell lenni a társadalmi élet
folyásával is. Mihelyst ismerjük a természeti törvényeket,
amelyek szerint eddig haladt, alakult, akkor ugyanazon
természeti törvényeknek kell elibénk tárni azt is, hogy
ezek szerint egyébnek mint ennek és ennek nem lehet történni. Azaz : a jövő egy pontosan és előre meghatározható
valamivé válik.

A természettudomány harca a társadalomtudományban
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Én azt hiszem, hogy mint minden tudományban, úgy
a társadalmi élet tudományában is ez a fődolog. Mindenütt
azt akarjuk tudni, hogy egy végbemenő folyamatnak mi
a biztos következménye, effektusa, eredménye, illetve a
fennálló időbeli momentumok közt a jövője. És csak akkor
tudunk valamit, csak akkor beszélhetünk tudományról, ha
ezt mathematikai pozitív biztossággal tudjuk megállapítani.
Igy, szerintem, addig nincs is semmiféle társadalomtudományunk, amíg a társadalmi élet terén is ugyanazt meg nem
tudjuk tenni.
A helyzet körülbelül az, mint ami volt minden időkben,
amikor a természettudomány magának utat tört. Mindig
talált bizonyos tudományokat magával szemközt, amelyek
ugyanazokat a dolgokat az emberi szellem birodalmából
akarták uralni. Ismeretes, hogy a fiziológia úttörése előtt a
betegségeket bizonyos emberi értelemben vett jó és rossz szellemek behatásának tulajdonították és ezek ellen küzdött az
emberi tudás. Az alchimia a chemia természettudománya
előtt például szintén az emberi vagy emberi értelem szerint
elképzelt szellemek működését látta az anyagváltozásokban.
Ma a régi társadalomtudomány tart körülbelül ugyanott.
Eszerint is jó és rossz szellem működik a társadalmi életben,
históriájában és hol egyik, hol másik kerekedik fölül. Az pedig
szinte az aranycsinálás konyhájából való, ahogy emberi
szellemmel akarják kifőzni, hogy mi legyen, milyen jövőt
csináljunk, mi az igazi aranyállapot, amelyre törekednünk kell? Vagy amint valaha a homunkuluszt előállítani
volt az élettudomány legfőbb ideálja, épp úgy a társadalomtudomány is szinte azt a homunkulusztipust akarja
megalkotni, amelyből egy így és amúgy kieszelt eszményi
társadalom nő.
Ezekkel a természettudomány előtti képzetekkel szembeszállani mindig meddő dolog volt. Igy hát nem is számítok
semmikép sem arra, hogy az az egész tudományosnak mondott
világ, amely szociológia néven foglalkozik a társadalmi élettel,
ezeket az egyszerű természettudományi dolgokat befogadja.
Sőt nyilvánvaló, hogy ugyanaz az ádáz és gyűlölködő harc
fog ezek ellen is megindulni, mint amely mindenkoron dúlt,
amikor a természettudomány megzavarta világosságával a
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sötétség baglyait. Hiszen nem kell messze visszamenni, hogy
a legutolsó ilyen képét a természettudományi haladásnak
felidézzem : a Darwin esetét. Bizonyos, hogy egészen hasonló
eset elé megyünk. Sőt azt hiszem, még ádázabb eset elé. Mert
a társadalomtudományok alkotják azt az utolsó fellegvárat,
ahova
a
természettudományok
folytonos
továbbhaladása
ama bizonyos természettudomány előtti gondolkozást visszaszorította. Hogyha innen is kiszorítja, elvesztette utolsó
mentsvárát. Tehát természetes, hogy minden maradványa
ama természettudomány előtti szellemnek az élethalálharc elkeseredésével fog felzúdulni. És nemcsak szellemileg,
mint ahogy eddig, amikor csak a dolgoknak valami új nézéséről volt szó, ami nem hatott bele, legalább nem közvetlenül,
a valóságos életbe. Míg most egyszerre az emberek valóságos
eleven társasélete; összes szociális, politikai és gazdasági
momentumaiban van megérintve. Megérintve olykép, hogy
harcok dőlnek el, világharcok, az emberanyag forradalmai.
Minden, ami a régi szellem felé húz, fenn akarja tartani
a régi uralom körülményeit és támad egy új generáció;
amely már a természettudományi gondolkozással lát és néz
előre. Lát világosan, határozottan dolgokat, amelyeket azelőtt
csak sejtett. A jövendők ködéből kigyúl a fénylő világosság,
amely vezet. Amely vezet, mint a teremtés útmutatása, hogy
a teremtésnek egy új szakasza következik : egy új civilizáció
keletkezése. Annyi elmult civilizáció után egy új. Hiszen
egyik sem tartott örökké. Hanem támadtak belőlük újak,
magasabbrendűek. Az élet fizikai törvényei szerint meghaltak és utódaik élnek tovább. Egy tűnő civilizáció halála
és egy újnak a születése az a kép, amelynek nézéséhez az új
generáció igazodni fog. Aminek teremtő izgalmai az ő testükön
lelkükön mennek végig. Végig a szellemi élet csúcspontjáig,
az istenfogalomig. Egyetlen civilizáció sem volt a maga
Istene nélkül : az új, a születendő sem lesz nélküle. Egy tűnő
világ rombadőlése és egy újnak a keletkezése : ennél mélységesebb forradalma az emberi életnek nem lehet. És az elé
visz ez a könyv. Az elé, mint valami kikerülhetetlen elé,
aminek okvetlenül jönnie kell, a teremtés, a természet, az örök
Isten törvényei szerint, ha Istennek nevezzük azt az örök hatalmat, amely az élet fejlődése, új életek keletkezése fölött ural-
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kodik. Ez elé, mint amit nem mi emberek csinálunk, hanem
mint ami következik az élet állandó és számunkra megváltozhatatlan rendje szerint. — Nos, tehát minden, aminek
életföltétele a régi világ, a végső erőfeszítéssel fog szembeszállani azzal, ami már az új világé.
Én ezeket természetesen már az új világ ébredésének szánom, és ami gyűlölködés e könyvem ellen támad,
az az elmult világé. Össze nem érünk. Az én hivatásom
csak az, hogy egy nélkülem épp úgy lefolyó teremtődési processzust megmutassak, egy folyamatot, mely épp
úgy megy végbe akkor is, ha meg sem mutatom. Az én
megmutatásom csak megkönnyítheti a civilizáció munkáját, lehetővé teszi, hogy az egyes egyénei kevesebb zavarokkal végezzék ugyanazt, minthogy könnyebben hozzáidomulhatnak a végbemenő változásokhoz, ha kiki felismeri,
gyorsabban, világosabban megérzi, megérti, mi történik.
De nem is azért írok. Csak látok. Az utánam következők
többet és pontosabbat fognak látni. De követőim csak
azok, akik a jövendők keresésében sehol sem látnak egyebet, mint a Teremtőnek, az én Istenemnek az örök természeti törvényei szerint való alkotását, az ő művét, munkáját. Amit elvégezni, amiben részesedni, a lehető legteljesebb mérvben, a legtökéletesebb emberi hivatás. Én sem
akartam egyebet.
Elvégezni, részesedni a Teremtés örökkön tökéletesítő
munkájában és erre serkenteni az embereket, ebben nemzedékről nemzedékre új ideálokat tűzni a lelkek elé s elevenné,
minél teljesebben megérezhetővé, érzékelhetővé tenni nagy,
csodás munkáját az élet istenének ; magát, őt kifejezni,
mindnyájunk lelkéből mindnyájunkat felemelő képpé alkotni.
Őt : — látom a poézis isteni utait, látom az emberi lélek,
művészet új fénykorát, a religiót, amely mindenkoron a
legcsodásabb költészetből kél. Ők jönni fognak, az ember
isteni érzéseit reveláló nagy költői a vallási képzeteknek,
amelyektől gazdagabb lesz a lélek, mint valaha. De ők még
nem az én világom. Őket látom már, de nem hallom még.
Az egyetlen szomoruságom !
Az én hivatásom még nem több, mint elvégezni tökéletlenebbül azt, amit utánam tökéletesebben fognak elvé-
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gezni. Én csak az úttörője vagyok egy új világosságnak
járatlan utakon. Ez legyen mentségem, ha itt-ott meg is
inognak lépteim. Az én feladatom csak annyi, hogy megmutassam : az út, a teremtés, a jövendő civilizáció megteremtésének útja erre van. És hogy azt nem emberi bölcseség készíti, hanem a természet megváltozhatlan törvényei szerint következik.

