
Hit és tudomány.1) 

Előszó. 
Ε munkának, — talán túlságosan naiv, de mindenesetre 

komoly és őszinte célja nem annyira ú j ismeretek terjesz-
tése, mint inkább a figyelemnek a már szinte feledésbe menő, 
nagy, egyetemes emberiségi hiteszményekre terelése. 

Szerző lelke mélyéből megvan győződve róla, hogy 
elközelgett az idő, mikor sürgősen kell egyengetni az útját 
az emberi nem egy eddig soha nem ismert vallásos megúju-
lásnak. A régieknek méhéből születnie kell egy új evangé-
liomnak, mely a földgolyó minden nyelvű és fajú népét 
egyetlen óriási embercsalád meghitt szeretetében egyesíti. 
Erre a külső, a gazdasági ós technikai föltótelek már meg 
is vannak; belső okok pedig mindegyre ellenállhatatlanabb 
erővel kényszerítenek rá. 

A nemzeteknek vagyonelosztó gazdasági forgalma már 
régóta világközeppontokon át kering. Különösen a haladottabb 
nyugati népek kultúrkörében alig is képzelhető el ma állam, 
mely önmagába zárkózottan, az összes többi államokkal való 
együttélés, szünetlen érintkezés nélkül létezhetne. Testi, 
érzelmi és szellemi jólétünk fogyasztási cikkeit a világ minden 
részéből kapjuk és vesszük. Az árú-, hír- és eszmeforga-
lomnak az a sűrűsége, mely most talán a földnek két legtá-
volabbi művelt állama, — mondjuk angol és japán országok 
között — fennáll, a középkorban elég volt ahhoz, hogy — 
a politikai kötelék kiegészítésében — egy állam külön tarto-
mányait egyetlen államközösségbe kapcsolva tartsa. 

Igaz, akkor is, — mint most is, — a területi, faji, val-
lási és kulturális okokból széthúzó országrészeket mindennél 
inkább a központi főhatalom tartotta össze. Ámde az az 
indok, mely régen kisebb politikai egységeket önkényt, vagy 
hódítási kényszerből arra vitt, hogy békés létbiztosságukat 
nagyobb politikai közület kebelében keressék — épúgy fennáll 
most a nagy nemzetekre nézve az összes emberiséggel szem-
ben, amint fennállott hajdan a kis népekre nézve a nagy áila-

') Részlet szerzőnek egy nagyobb munkájából , amelyre ezennel fel-
hívjuk az érdeklődő szakkörök figyelmét. 
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mokkái szemben. Hisz, — hogy egyebet ne említsünk, — 
az elvakult, vad emberi szenvedélynek minden országot sárba 
tipró fegyverkezési őrjöngése olyan sorvasztó teherként nehe-
zedik minden nemzetre, hogy kétségtelenül nemcsak a teher-
hordó tömegek, de a parancsoló „felső tízezer", sőt maguk 
az uralkodók is megváltó megkönnyebülósként fogadnának 
valami nemzetközi egyesülést, mely a nemzeteknek egymás-
közötti jogviszonyát a fegyveres erőszak állati alapjáról az 
emberi okosság érdektelen birói ítéletének emberséges alap-
jára emelne. 

Hiába hirdetik s védik az államok ós uralkodók a val-
lást az erkölcs, az erkölcsöt a jog, a jogot az állam biztos 
alapjaként: a jámbor hit emlegetése merő hazugság ott, ahol 
a fegyver, a gyilok az úr. 

Amikor és ahol a keresztyénség s a többi „világvallás" 
üdvözítő tanával föllépett, akkor és ott az egyes emberek, 
nemzetségek, népek állottak szemben egymással az eszte-
lenül vérengző ádáz kegyetlenségnek azzal az önhitt, önké-
nyes és romboló indulatával, amellyel most az államalkotó 
nemzetek néznek farkasszemet. A nagy vallások bölcs, békés 
bizalomtól s szeretettől sugalmazott tanai megszelídítették 
az emberek szenvedélyeit. Az emberek politikai szervezetei, 
az államok azonban meg mindig vadak ós vérengzők. Az 
önvédelem hazug címe alatt még mindig egymás megron-
tására, telhetlen kapzsiságuknak erőszakos kielégítésére 
áldoznak legtöbb vért és vagyont. Most e nemzetek között 
pusztító, gyilkos, bűnös „pogányságnak" a megszüntetése, — 
hittel, okossággal, szeretettel való meggyőzése a vallásnak 
dicső, megváltó föladata, — csak úgy, mint hajdanta a nem-
zetek egyes fiai között dúló pogányságuknak a megszünte-
tése volt. 

Ez a föladat, — bár látszólag — a nagy vallások hit-
életében eddig is létezett lényege szerint egészen új. Mert, 
amíg hajdan hasonló műveltségű népcsoport kebeleben, 
külön-külön egyéni vallással, észjárással s temperamen-
tummmal bíró embereket s embercsoportokat kellett ugyan-
azon vallásnak, ugyanazon életszabályokat adó hitelvekkel, 
ugyanazon kulturkörben egyesítenie: addig most a már 
világszerte hasonló tudományos ós technikai műveltséggel 
bíró összes emberiség kebelében külön-külön vallással, ész-
járással s temperamentummal bíró egész nemzeteket és 
nemzetcsoportokat kell egyetlen, egyetemes emberi kultura 
körében egyesíteni. 

Más szavakkal, éppen azért, mert egyetemes emberisógi 
államnak egyetemes jog, ennek egyetemes erkölcs, ennek 
meg egyetemes vallás az alapja : a nemzetek egymásközötti 
magaviselete romboló bűnösségének a megszüntet nem gon-
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dolhatjuk el, nem remélhetjük egyetemes vallásos hit előzetes 
keletkezése és újjáteremtő hatása nélkül. 

Ez a munka a legfontosabb történeti világfelfogások és 
hitrendszerek bemutatásával az ily egyetemes hitnek az 
erkölcsi és logikai szükségét állapítja meg, s egyszersmind 
ama hitnek, a mai tudományos szempontok figyelembevéte-
lével — az emberi nem általános vallási tapasztalásából 
folyó legfőbb tételeit vázolja. 

A vallási gondolkozás mélyítésén és általánosításán 
sarkalló, ezt a — nálunk talán kissé szokatlan célját e munka 
némi sikerrel is csak úgy szolgálhatja, ha azt az olvasó a 
szokottnál nagyobb türelemmel, az eltérő és ellentétes nézetek 
igazai iránt a szokottnál nagyobb rokonszenvvel veszi a 
kezébe. 

A munkának mindazt a fogyatkozását, mely méltó 
bírálatra, vagy ellenállhatlan ellenvéleményre indít, kiki 
keresse szerző gyarlóságában, — hogy annál szilárdabban 
szegődhessék a szem a dicső, szeplőtlen célra: e földgolyón 
minden emberfiának testvéries egyesülésére. 

A hit és tudomány célja közös. 
A legszentebb emberi törekvéseknek lelkesítő, magasztos 

célja mindenütt és minden időkben az élet igazsága s boldog-
sága volt. Jézus azt mondja: Én vagyok az út, az igazság, 
az elet — s az 5 megváltó örömüzenetének a magváúl tekin-
tett „hegyi beszéd" (Máté 5—7 részei) az igaz élet útmu-
tatója; a hegyi beszédnek is a magva pedig a boldogság 
meghatározása. (53-12.) 

Buddha azt mondja: Akiben az igazság tűköre megvan, 
az a választott tanítvány biztos lehet a végső üdvözülésről. 
(Sacred Books of the East 112G.) (E sorozatot S. B. E.-vel 
jelöljük; a nagy arab számok a kötetet, a kis számok a lapot 
jelzik). A buddhista hittan művészi épületének a négy szög-
letköve pedig „a négy nemes igazság". Ezek a szenvedésre, 
a szenvedés eredetére, a szenvedés megszüntetésére s a 
nyolcszoros üdvözítő életútra vonatkozó igazságok. 

A bramanizmusnak is alaptételei közé tartoztak ezek : 
A világok igazságon nyugosznak. A halhatatlanság az igaz-
ságtól függ. (S. Β. E. 81 7 0 , 33 93, 48 540·) 

A Zarathusztra vallásának négy főparancsa közül az 
egyik: „Legyetek igazak és őszinték s távoztassátok el maga-
toktól a hamisságot!" (S. Β. E. 24 329 , 3 l 79, 63.) 

Amint a helyes élet szabályozójáúl az igazságot, úgy 
annak legfőbb céljáúl a boldogságot ismerik el a nem-keresz-
tyének is. Az életét önsanyargatással gyötrő indiai fakír, 
csak úgy, mint a keresztyénség önkínzó aszkétája a sok testi 
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szenvedést az örök boldogság reményében viseli örömmel. 
(S. Β. Ε. 24212·) AZ üdv, a boldogság birtokáért tagadja meg 
a kinai testi életének érzéki vágyait, hogy teljesen az ég 
akaratának engedje oda magát. (i. 39, u 9 . 40, j-4). 

Az igazságnak és boldogságnak e minden más földi cél 
fölé állításában nem különbözik a tudomány sem a vallá-
soktól. A tudománynak nemcsak célja, de egyszersmind élet-
ereje is az igazság. Mihelyt a tudomány az igazság keresé-
sével fölhagy, elveszti jogcímét a tudomány névre. Oly tételek, 
vagy következtetések, melyeket sajátos egyéni hajlamaink 
szerint magán- vagy pártérdekünk szolgálatára állapítunk 
meg, nem a tudományhoz tartoznak, hanem a mi gyarló 
énünk mulandó függelékei, saját létért vívott küzdelmünk 
törékeny fegyverei. 

A tudományban is megfér azonban — a tudomány célja-
ként — a lót igazságával együtt a lét boldogsága. Nem, 
mintha külön az igazság és külön a boldogság egyik a másik 
célja, vagy eszköze lehetne; hanem együtt az igazság és 
boldogság, mint eszményi teljességükben azonosak. A tudo-
mány élete kézzelfoghatóan igazolja ezt. Mert a tudományos 
elmélyedés legmagasabb foka ugyanaz a lelki odaadás, melyben 
a hívő a vallás szavaival ezt mondja: élek többé nem én, 
hanem él bennem a Krisztus; ugyanaz az önmegtagadás, 
mely a buddhistának az üdv teljessége, a véges ént egészen 
elfeledtető nirvána. Mikor érdekfeszítő jelenségek észlelése 
a figyelmünket egészen leköti, akkor megfeledkezünk hollé-
tünkről, az idő folyásáról, létezésünkről; akkor öntudatunk 
mintegy azonosul a tanulmány tárgyát képező jelenségekkel. 
Ez az önfeledós önmagában is boldogító, mert az isteni okos-
ságnak és akaratnak a világban megtestesült csodálatos 
életével egyesít, untudatunkon át a mindenséget, az Istent 
látjuk és érezzük élni; s e végtelenben végességünk érzete 
megsemmisül. De boldogító mindenekfölött akkor, amikor a 
világ életrendjének lényeges szabályait szemléljük. Minél 
magasabb, minél értékesebb az öntudatunkat betöltő igazság, 
annál nagyobb az igazság befogadásával járó boldogság. Innen 
van az, hogy olyan emberek, akik nagy igazságok birtokába 
jutottak, mint például Sokrates, Bruno, Ferrez és mások, az 
igazságban találtak nagyobb boldogságot, mint az életben; 
mert amikor választaniok kellett az életük és az igazság 
között, habozás nélkül lemondottak az életükről, hogy ragasz-
kodhassanak az igazsághoz. 

Épp a tudomány legkiválóbb képviselőinek ez az önfel-
áldozásra kész magatartása azonban az igazság ós boldogság 
érzókfölötti voltáról tesz ténybeli tanúságot. Mert, ha az 
igazság, melyért annak ismerője életét adja áldozatúl, az 
igazság apostolára nézve csak addig létezik, ameddig az ő 
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földi öntudatának a fonala meg nem szakad, akkor rá nézve 
épp az lenne a legnagyobb oktalanság, hogy az életét az 
igazságért eldobja. Mert, ha az igazságot az élete megmen-
téseért mások előtt meg is tagadja, a saját öntudatára nézve 
mégis csak az marad, ami volt. Ellenben, ha az eletét tagadja 
meg, akkor többé az δ számára, mint érzéki lényre nézve 
egyáltalán nem létezik az igazság. Már pedig el nem képzel-
hető az, hogy éppen azok, akik egyebekben e világ legrej-
telmesebbjelenségeiről a leghelyesebb fölfogással bírnak, ebben 
az egyben saját vesztükre, a leghelytelenebb nézetet követ-
nék. Ennélfogva az igazság vértanúinak vértanúságát bizony-
ságúl kell elfogadnunk arra, hogy nemcsak a hit, de a tudás 
hívei előtt is az igazság és a boldogság nem csupán legfőbb 
életcélt, hanem egyszersmind olyan életcélt is képeznek, 
mely a földi élet keskeny korlátain túlterjedő elévülhetlen 
értékkel bír. 

Különbség a létcél vallásos és tudományos felfogása között. 
Ámde mikor a tudomány és a vallás szerinti életcélnak 

ezt a közösségét ekként megállapítjuk, akkor egyszersmind 
a tudományos és vallásos létcél közötti különbségre is rá kell 
mutatnunk. 

Röviden azt mondhatnók, hogy a vallásban a boldog-
ságból következik az igazság; ellenben a tudományban az 
igazságból következik a boldogság. Ez a különbség magában 
rejti a hit és tudomány egész lényének minden külön sajá-
tosságát. Itt azonban, kizárólag a célbeli különbségek meg-
értése érdekében, csak . pár legkiemelkedőbb vonást vázol-
hatunk. 

A vallásban az igazság az üdv igazsága. A hívőt az üdv 
bizonyossága a lelki újjászületésnek, egy új világ látásának a 
bűvöletével lepi meg. Jézus fölött a megkeresztelkedésekor 
megnyilatkozik az ég ; a Lélek rászáll fehér galamb alakjában 
és szózat hallatszik, mely ezt mondja: Ez az én szerelmes 
fiam! És Jézus azóta hirdette Isten fiaként az evangéliomot. 
Saulnak a Damaszkusz fele vezető úton egyszerre fényes, 
megrendítően fönséges látomásban jelenik meg a Krisztus és 
azóta lett Saulból Pál, azóta nyíltak meg Pálnak a lelki 
szemei; azóta lett ő a keresztyénség kegyetlen üldözőjéből 
annak legnagyobb, megigazulásra vezető kalauzává. Buddhát 
hét évvel családi otthona elhagyása után, a Bodhi fa alatt 
egyszerre éri a megvilágosodás. Ε megvilágosodás világos-
sága mellett egyszerre látja meg a kapcsolatot a szenvedés, 
a rossz minden oka és következménye között; egyszerre 
látja meg minden földi baj kezdetét és végét. Ennek a meg-
világosodásnak a fénye áradott aztán szét száz meg száz 
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millió ember között. Ézsaiás egyszeri, de örökre feledhetlen 
jelenésként lát ja trónján ülve az Urat, amint körülötte az 
angyalok zengik : Szent, szent, szent a seregek Ura. A lelke 
tisztátalansága miatt remegő prófétának az Ur angyala eleven 
szénnel égeti ,le az ajakáról a bűnt, hogy tiszta szájjal hir-
dethesse az Úr igazságát ós ítéletét. 

Mindez esetekben és a vallásos meglátásnak minden 
hasonló megszámlálhatlan eseteben az öntudatnak, a termé-
szetfölötti megismerésnek egyetlen, de átható fényével min-
dent a maga világossága szerint megvilágító fényes pontja 
szolgál vezetőül az élettapasztalás és természetismeret szö-
vevényes útvesztőjében. Jézus a léleknek egyetlen villaná-
sára a Mennyei Atyja Istenországában látja meg a világrejtély 
megfejtését. S ez a belátás olyan mérhetlen, olyan szótáradó 
boldogsággal ha t ja meg őt, hogy azután minden értelmi 
képességét, minden akaraterejét e boldog belátásnak másokkal 
való közlésére fordítja. Pál, a Krisztus megjelenése mennyei 
fényének döbbenetéből fölocsúdva, az üdvöt ós az igazságot 
a Krisztus váltságában: a Krisztussal, mint örök emberisógi 
eszménnyel való egyesülésben ismeri föl. S azután lanka-
datlan buzgalommal mindenkit arra tanít, hogy igazán csak 
a Krisztus boldogíthat. Buddha a Bodhi fa alatt érti meg a 
nirvána üdvét s azután minden gondolata arra törekszik, 
hogy a földi lót fájdalmas forgatagából való megszabadulás 
út já t minél megbízhatóbban megismertesse. Ézsaiás jelle-
mének foltjait kiégeti a prófétai hivatásórzet öntudatba töré-
sének tisztító tüze s a Jávó megváltó szentségének e fölfo-
gása után a törtenelem is, a természet is csak annyiban bír 
előtte jelentőséggel, amennyiben azok Jávénak az δ dicső 
céljai megvalósítására vezető eszközei. Egyszóval, a hívő a 
legfőbb boldogságot az értelmi és lelki erőknek egy össz-
pontosított, vallásszerű kitörésében ellenállhatlan elragadta-
tással ismeri meg a let céljaként. Ε boldogságnak egyszeri 
megízlelése a szívet mindenkorra megejti s az elemző érte-
lemnek csak az a föladata marad, hogy az erkölcsi tapasz-
talás meg az érzéki észlelet ismeretanyagát az uralkodó főcél 
szolgálatának engedelmes eszközeivé gyúrja. 

Az egyetemes belátás helyett a részletismeretekből 
kiinduló tudomány ellenben az ellenkező útat követi. A 
tudomány a viszonylagos hatású tapasztaláson és az érzéki 
észleleten kezdi s az egyetemes létcéllal végzi. Itt az igazság 
megismeréséből ós alkalmazásából következik az üdv és nem 
az üdv minősége szabja meg az igazság mibenlétét. Sokrates, 
Bruno, Darwin, Haeckel az emberiség tapasztalati ismeretét 
foglalják össze s abból következtetnek a lét egészére és 
annak céljára. De, amint az igazság megismerésének és a 
boldogság megközelítésének a módja a vallásos módszernek 
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a fordítottja: úgy maga a tudomány adta boldogság is ellen-
tétes természetű a vallási boldogsággal. Amíg ugyanis a 
vallási boldogság a tapasztalati és érzéki világ forgandó-
ságától, anyagi javaitól független: addig ez a boldogság, 
amit a tudományban, — az alkalmazott tudományok köz-
jólléti és gazdasági gyümölcseiben bírunk, a tudományok 
mulandó eszközeitől s tárgyaitól függ. 

Igaz, a vallás közvetlenül nem teremtett a javak bősé-
gét osztó gépezeteket; sőt a hívő örömestebb lemond még a 
természetnek önfentartásra fölösleges szabad javairól is, 
mintsem azokat másoktól elvonja s eget ostromló szelle-
mét gépek gyártmányaival nyűgözze le. Holott a tudomány 
bámulatos eszközeivel dússá varázsolta a földet; ámde 
az élvezetek mérhetlen fokozása által a vallásos megnyug-
vást és bizalmat mérhetlen elógületlenséggel s gyilkos bizal-
matlansággal szorította ki a szívekből. 

Ε szomorú valóság oka könnyen érthető: 
A vallás az egyéni vágyakat egyetemes célokba össz-

pontosítja. 
A tudomány az egyetemes elveket egyéni vágyakká 

osztja. 
Miért? — Mert minden vallásnak lényeges tulajdonsága 

az, hogy minden egyéni tapasztalásnak és részletismeretnek 
egyetlen közös tapasztalásban, egyetlen közös ismeretben 
való részesedése által ad értéket és értelmet. Amint Pál 
apostol mondja: Mi mindannyian Krisztus tagjai vagyunk; 
és e nélkül nem is lehetünk keresztyének, nem lehetünk 
igazi, lelki emberek. Nem így a tudomány. A tudományos 
elv igazságának az értéke abban áll, hogy az egyetemes 
igazság alkalmazható és hasznosítható legyen az egyéni 
esetre. 

Erkölcsi vonatkozásában ez így formulázható: míg a 
vallás megköveteli az egyes önfeláldozását az egészért; addig 
a tudomány, — érzéki irányzatának anyagelvű végletében, 
— megengedi az egésznek részleges áldozatúl esését az 
egyesért. „Aki megakarja tartani az életét, elveszti azt; és 
aki elveszti az életet én érettem, megtalálja azt" (Máté 16,25) 
— így beszól a vallás. Ellenben a materiálista tudomány, 
mely a természeti erők működési törvényeinek az analógiá-
jára, — az ember társaséletóben is az erőt kénytelen az 
igazság végső mértékéül elfogadni, — köteles igazságként 
elismerni — mondjuk — azt az embertelenséget, mellyel 
egy ember érdeke vagy hatalma ezrek és százezrek gazdasági 
lótföltételeit vagy éppen életét semmisíti meg. 

Tehát az igazságnak és boldogságnak, mint legfőbb 
létcélnak a közössége dacára is, e célok követésében lénye-
ges különbségeket látunk hit és tudomány között. A hit a 
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boldogságnak sokkal nagyobb mértékét adja, mert különben 
nem szenvedett volna hitéért halált a vértanuknak oly nagy 
serege. Az ember legnagyobb földi kincsénél az életnél is 
föltétlenül becsesebbnek kell ugyanis lennie annak a hitnek, 
melyért a hívő életét dobja el. Viszont, a tudomány az igaz-
ságból nyújt sokkal többet, minthogy a természeti világ szer-
kezetének a föld és az ember történetének az ismeretét 
mindenek fölött a tudomány szolgáltatja. 

De éppen azért, mert a boldogság és az igazság a val-
lásnak és a tudománynak is közös, együttes célja, semmi-
esetre sem szorítható a vallás a boldogságnak, a tudomány 
ellenben az igazságnak egyoldalú keresésére és szolgálatára. 
A hit minden egyesítő elvének a kizárásával a merő érzéki-
ségbe sülyedő tudomány az embert istentelen féreggé, arany-
imádó rablógyilkossá alacsonyítja. Másfelől, a tudomány 
minden tapasztalati ós érzéki ismeretének a mellőzésével a 
hit az embert élhetetlen bolonddá teszi. 

Korunkban a hitnek szellemi elszegényedésével ós 
erkölcsi legyöngülésóvel szemben a tudománynak erkölcs-
romboló veszedelemmé válása a céljuk szerint egységes hit 
és tudomány természetellenes szétszakadásából származik. 
Ma a tudományos fejlődés aranykorát éljük. Azért önkényt 
érthető, hogy a hit és tudomány versenyében most a hit 
hátra van maradva. Ez állapot miatt pedig az emberiséget 
óriási csapások sújtják. Ε csapások csupán az eredetük és 
céljuk szerint ainúgyis egységes hitnek és tudománynak 
lehető egyesítésével háríthatók el. Azért a hit és tudomány 
funkcionális egyesítése rendkívül fontos föladat. De, hogy e 
föladat fontosságát kellőleg méltányolhassuk, vetnünk kell 
egy futó pillantást a hit és tudomány egymástól való eltá-
volodásából származott veszélyekre. 

A régi vallásos hit erkölcsi ereje. 
Vegyük csak szemügyre, miben is áll a hitnek és tudo-

mánynak egymástól való eltávolodása ? 
A régi hit — különösen a sémita származású vallások-

ban, — a szószerint értelmezett írott kijelentés közvetlen 
isteni eredetének a föltevésén épült. Ezen az alapon alkotta 
meg a vallás fő fogalmait. Ε föltevés alapján Isten, — a szó 
betűszerinti értelmében, — a világot semmiből teremtette 
hat nap alatt. Bizalmas embereivel, a prófétákkal és a szen-
tekkel meghitt érintkezésben állott. Választott népét különös 
kegyekben részesítette, és különös csapásokkal büntetve 
javította. Kegyeltjeiért a természet jelenségeinek rendes 
folyásába gyakran beleavatkozott. Sőt személyesen résztvett 
irtózatos harcokban. Buddhát, Ilyést egyenesen a mennybe 
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ragadja. Másokat haragjában egyszerre agyonsújt. A felhők, 
szelek, vizek, csillagok járását kezével közvetlenül kormá-
nyozza. Az egek csatornáit megnyitja vagy elzárja. És így 
tovább. 

Ugyancsak az irott kijelentés szószerű értelmében a 
világ berendezése is egészen sajátos. A föld lapos; a széleit 
roppant sötét vizek szegik. A föld korongját szörnyű állatok 
tar t ják hátukon. Az ég a föld felett nagyszerű fényes bol-
tozat. Az égnek több fokozata van: ezek a mennyország 
alsóbb és magasabb osztályai. Ezekben laknak az angyalok, 
— a mennyország szerényebb vagy dicsőbb fokozataiban 
szállásolva el, érdemök és tökéletessógök szerint. A nap, a 
hold, a csillagok az ég boltozatára erősítve keringenek a 
föld körül. Az alvilág a föld alatt sötét, nedves, félelmes 
üreg. Itt rejtőzik a világosság elől az ördögöknek, a gonosz 
lelkeknek bűnöktől undok sátáni serege. Innen ront a rossz 
az emberekre s csábítja őket gonosz tettekre, — a jókat 
segítő angyalok védelmével szemben. 

Az ember, — a régi hit szerint, — közvetlenül Isten 
kezemunkájának a műve. Testét Isten formálta — szobrász 
módjára; lelkét Isten lehelte testébe. Az első emberek meg-
teremtése után is, az emberi nem állandóan Isten különös 
kezelése és gondozása alatt élt. Isten az ő angyaloktól népe-
sült udvarában jegyzőkönyvet vezetett, melyben a jónak 
is, a gonosznak is minden tettét megörökítették. Ε tettek jó 
vagy rossz volta szerint érték a tet test már a földön áldások 
vagy csapások. Viszont a szerencse vagy szerencsétlenség, 
mellyel a sors valakit emelt vagy sújtott, jó vagy gonosz 
jellem bizonyítéka volt. 

A lélek, — a verbális isteni kijelentést hívő felfogás 
szerint, — a más világon a test halála után Isten birói 
széke elé kerül. Isten az elhalt földi életéről följegyzett 
adatok szerint, kimondja a lélek fölött a kárhoztató vagy 
üdvözítő ítéletet. Ez ítélet útmutatása értelmében helyeztet-
nek el a lelkek a mennyország vagy a pokol jobb vagy 
rosszabb osztályában. De vannak szétszóródva test nélküli 
lelkek a földön is, a testben élő emberek között. Ezek is, a 
gonosz vagy másvilági szellemek is megszállják egyik-másik 
embert s nemes tettek végzésére vezetik. 

Az ember és Isten között az érintkezés a régi hitben 
hasonlóan csodás. Emberi mintára képzett tulajdonságainak 
megfelelően az Isten emberi módon bánik az emberekkel. 
A hívők a mindenhatót kérésekkel ostromolják. Hogy kegyét 
megnyerjék s kérésük céljához jussanak, áldozatokkal, adó-
mányokkal járulnak elébe. De áldozatok nélkül is maga az 
állhatatosan ismételt puszta kérés, vagy valami titokzatos 
bűvészi fogás is alkalmas az Isten akaratának az emberek 
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kívánsága szerint való befolyásolására. Ebből eredett a régi 
braminokról az a nézet, hogy ők az istenségnél hatal-
masabbak, mert áldozataikkal és imáikkal az istenség aka-
rata fölött is ők rendelkeznek. 

Ezeken a hitelveken állott a régi erkölcsiség. A szent 
könyvek szószerű isteni inspirációjának a hite határtalan 
tisztelettel töltötte el az embereket a szent iratok vallási és 
erkölcsi szabályai iránt. Ez a tisztelet az akaratnak hatalmas 
ösztönt adott a szent szabályok megtartására. 

Ennél is nagyobb erővel sarkalt az erkölcsösségre az 
Isten emberies jellemének a hite. Az a remény, hogy a neki 
tetsző magaviseletet Isten a földi és földöntúli létben egy-
aránt számtalan testi ós lelki áldással jutalmazza, földi jutal-
maknál erősebb hatással biztatta a hívőt állandóan jó maga-
viseletre. Ellenben a rettegés attól, hogy a gonosz tetteket 
maga a mindenható Isten bünteti válogatott földi és más-
világi szenvedésekkel, az állami büntetéseknél is inkább 
visszariasztotta a gonosz hajlamú hívőt bűntetteknek nem-
csak tanúsítható, de föltétlenül titkos elkövetésétől is. 

A jótett jutalmának csábjait, valamint a bűnök bün-
tetésének iszonyát még fokozta a mennyország emberfölötti 
gyönyöreinek és a pokol ördögi borzalmainak az osztályo-
zása és részletes kiszínezése. 

Az a közelség, melyben az ember az istent, mint alko-
tóját és mint sorsának intézőjét úgyszólván mindenkor saját 
társaságában érezte, nagyszerű nevelő hatással járt . Az isteni 
közellét ez érzete a hitnézetek életszabályaihoz valami olyan-
szerű hatalommal és következetességgel kötötte az emberek 
magaviseletét, amilyennel a természeti erők haj t ják a ter-
mészeti élet anyagmozgását a természeti törvények útján. 

Az indulat is, mellyel a vallásosan kötött akarat a 
magaviselet erkölcsös irányát követte, épp olyan örökre-
szólónak mutatkozott, mint a természeti törvények. Mert 
hisz az emberi élet az örökkévalóságra rendeltetett. A lélek 
halhatatlanságánál fogva a hívő minden tettének jó vagy 
rossz következményei követték őt az idők végtelen végéig. 
Másfelől, ugyancsak a lélek halhatatlanságának a hiténél 
fogva, — a hívő a hasonló törekvésű rokon lelkeknek egész 
segélycsapatát érezte s tudta maga körül. Ez érdeklődő szel-
lemeknek helyeslő biztatását hallotta, ha jól és lélekisme-
rettel, lelkiismeretesen cselekedett; szemrehányásától, bosz-
szújától rettegett, ha álnokul járt el. 

Nagy nemesítő hatalom rejlett a régi hitben, a halál 
utáni istenítélet hiténél fogva azért is, mert a gonosz tetteket 
eltitkolhatlanokká tette. Isten, a mindenütt jelenvaló elől 
sem az éjszaka sötétje, sem erdők sűrűje, sem bűnbarlangok 
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rejtett zugai el nem Jfödöznek. Isten mindentudása belát a 
velők megoszlásáig. Ο ismeri legtitkosabb gondolatunkat is. 
ítéleteit nemcsak a nyilván ismert cselekedetekre, nem is 
pusztán a külső tettekre; hanem egysermind a száj minden 
szavára, a szív minden indulatára, az elme minden meggon-
dolására is kiterjeszti. 

Az isteni akarat hajlfthatóságának a hite is, — bár 
számtalan visszaélésre adott okot — általában a vallás egyik 
legfontosabb nevelő eszköze. Az a gyakorlat ugyanis, mely 
szerint a jót a rossz felett diadalra juttató Istenhez, mint 
minden jó és tökéletes kútfejéhez, bizalommal fordulunk, — 
a jót valóban erősíti, a rosszat ellenben gyöngíti. Mert a 
figyelmet, a rokonszenvet, a hajlamot ismételten a jó mellé 
és a rossz ellen állítja munkába s ezzel a jó irányában fej-
leszti a jellemet. Azonkívül, az a hit, hogy Isten a mi kéré-
seink meghallgatásával a jó érvényesítésére és a rossz meg-
semmisítésére fokozott mértékben hajlik, egyfelől ember- és 
természetfölötti erőbe s bizonyosságba helyezi a jót a rossz 
fölé; másfelől a jó törekvéseknek ember- és természetfölötti 
méltóságot ad; — minthogy a jó törekvéseket az isteni jó-
akarat részeiként mutatja. 

Mindezeknek a meggondolása után éppen nincs miért 
csodálkoznunk azon, hogy amint az újkori tudományos föl-
fogás és világnézet elterjedésével meginogtak a vallásnak 
az isteni sugalmazás hitére alapított hitelvei, ama hitelvekkel 
együtt ijesztően meglazultak a közerkölcsök is. 

Az újkori tudomány erkölcsromboló hatása. 
A tudomány haladásának minden nagyobb lépése a 

vallás régi, járt útjának egy-egy darabját hányta szét s az 
erkölcsiségnek azon mozgó rendjét zavarta fel. 

Az Amerika fölfedezését megelőző és követő nagyszámú 
utazások, majd az egész világot behálózó sűrű kereskedelmi 
forgalom a legkülönbözőbb hitű embereket hozta egymással 
érintkezésbe. A maga szent könyvei számára mindenik az 
egyedül üdvözítő igazságot igényelte ; a maga vallását min-
denik a legtökéletesebbnek állította. Amikor pedig tudomást 
szereztek róla, hogy szent irataik, vallásalapítóik, imádatuk 
tárgyai, szent hagyományaik, vallási parancsaik, vallási szo-
kásaik és szertartásaik mennyire különböznek egymástól: 
önkénytelenül föltámadott öntudatukban a kétkedés a saját 
isteni kijelentésüknek ós vallásuknak egyedül isteni és 
egyedül üdvözítő volta fölött. Ε kételyeket erősítette az a 
tapasztalás, hogy a máshitűek, az ő hitöknek állítólagos 
ördögi eredete és hitetlen hamissága dacára, az egyedül igaz 
Istentől meg nem semmisíttetnek; hanem gyarapodnak s 



H i t és tudomány. 209 

talán kiváló erényekkel ékeskednek. És amint erősödött a 
kétely, úgy gyöngült a vallásnak az erkölcsi tekintélye. 

A szakadás, mit a hit védő gátján az első kételyek 
vágtak, a kultura és tudomány roppant folyamának minden 
újabb áradásától szélesebbre tágúlt. Gondolkozó emberek 
okoskodással rájöttek, hogy a föld nem lapos, de gömbölyű. 
Merész utazók igazolták ezt az állítást azzal, hogy állandóan 
egy irányban utazva, a kiindulási pontra jutottak vissza, — 
vagyis a földet körülutazták. Majd kimutatták, hogy a min-
denség középpontja nem a föld, — hogy a többi égi testek, 
nevezetesen a nap, nem forognak a föld körül ; hanem ellen-
kezőleg, a föld forog a nap körül. Tudományos természeti 
vizsgálódások a szelek fúvását, a vizek folyását, a testek 
esését, a csillagok járását s más efféléket mind-mind termé-
szeti erőkkel és természeti törvényekkel magyarázzák: s 
meglepő összefüggéssel, gyönyörű egyöntetűséggel adták 
értelmét a legkülönfélébb jelenségeknek, anélkül, hogy értel-
mezéseikben Istennek bárcsak a nevére is hivatkozni kény-
telenek lettek volna. Legalább látszólag, a világ ós természet 
életének minden titkát megfejtették, anélkül, hogy ahhoz a 
teremtő, a gondviselő, a mindenható, mindenttudó isten fogal-
mára szükségük lett volna. Egyszóval: a tudomány fölösle-
gessé tette Istent a mindenségben. 

Az egyházak háborogtak a valláson esett e szörnyű 
serelemért. Isten veszélyeztetett fönséget minden erejökkel 
megvédeni igyekeztek. De maga a mindenható igazságos isten, 
a látszólag ellene elkövetett ördögi merényletek miatt a 
tudománynak egyetlen hősies vakmerénylőjét sem sújtotta 
példás büntetésül a semmiségbe, sőt a legtöbbnek irigylésre 
méltó dicsfénnyel övezte nevét. Ez a föltűnő tény minden 
hívő előtt kézzelfoghatóan igazolta vagy azt, hogy Isten maga 
is hallgatólagos hozzájárulásával a merész tudósok elmé-
leteit erősíti meg; vagy azt, hogy Isten — egyszersminden-
korra a lét magasabb régióiba vonulván vissza, — ezt a mi 
világunkat a maga mentére hagyta. A tudomány tanításából 
vont bármelyik ellenállhatlan vallásikövetkeztetés csaknem 
oly messzire vitte a hívőt Istentől, mint amily messzire távo-
zott tőle maga a tudomány. 

A hit és tudomány között tátongó ezt a veszélyes űrt 
meg szélesebbre s mélyebbre ásta a tudományok fejlődés-
tani fejezete. 

A föld és az égi testek állapotának s alkatának össze-
hasonlításából a kutatók arra következtettek, hogy az égi-
testek kialakulása évmilliókra, sőt évmilliárdokra vissza-
nyúló hosszú, szakadatlan elváltozás eredménye. Maga a föld 
alkatának mostani képe a föld életének több százezredéves 
múltja nélkül teljesen érthetetlen. Mindezek érzéki észle-
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letre támaszkodó megállapítások. Emiatt az igazságukban 
éppúgy nem kételkedhetünk, mint közvetlen érzéki benyo-
másaink adataiban. De ha e megállapításokat igazaknak kell 
elfogadnunk, akkor mi lesz az összes vallások szent köny-
veiben a világnézet alapjaként szereplő világteremtési törté-
netekkel. S ha nem hihet a hívő a semmiből teremtett világ 
kezdetében, akkor hogyan hihet a világ végében ? És ha nem 
hisz a világ végében, akkor hogyan hisz a végítéletben. Ha 
pedig nem hisz a végítéletben, akkor — a polgári törvények 
vasvesszőjétől való félelmen kívül — mi tartja vissza attól, 
hogy gonosz tetteket kövessen el olyankor, amikor az hasz-
nára válik s a törvényekkel összeütközésbe nem hozza ? 

Az ember az állatok szervezetének, valamint a fogamzás 
pillanatától a teljessé növekvés koráig tartó fejlődési válto-
zataiknak az összehasonlításából arra a tudományos meggyő-
ződésre jutott, hogy az állatok sokágú életfájának a törzse 
közös és hogy az ember csak e közös törzs legmagasabb 
kiágazása; — de nem az isten különleges teremtménye. 
Eszerint az is, amit a vallás — lélek név alatt — az emberben 
és az emberen kívül önálló léttel bíró résznek tekint, lénye-
gében az állatok lelkétől nem különbözik; sem az állat, sem 
az ember lelke külön léttel nem bír, hanem a lélek csak 
puszta név az idegrendszer érző, ösztöni, akarati és értelmi 
tevékenysége csoportjainak az együttes megjelölésére. Az 
ember állati eredete máris általános, a léleknek idegműkö-
désként fölfogott értelme pedig csaknem általános tudomá-
nyos meggyőződés. Ε meggyőződés mellett az ember elveszíti 
Istentől való függésének érzetét. Mert ha létünket a termé-
szettől nyertük, akkor a természetnek vagyunk érette fele-
lősök. Ha lelkünk csak idegeink működésének a neve, akkor 
nincs mit törődnünk a jellemnek az érzékeken és testen 
kívül a földön túl is boldogító, vagy kárhoztató lelki tulaj-
donaival. 

Az embernek Istenhez való viszonya minden vonatko-
zásában gyökeresen átalakult. Isten akarata helyett most a 
természeti törvények ölelték föl úgy a természeti, valamint 
az emberi életnek minden mozzanatát. Az isten gondviselő, 
igazságszolgáltató beavatkozására tér nem maradott. Oly 
istenhez, aki a világ érzéki tüneményeinek örök és változ-
hatlan' szabályoktól megszabott lefolyási módja ellen nem 
tesz ós nem tehet semmit, céltalanná vált imádkozni. S ha a 
vakmerő emberi kutatások, vagy fölfedezések, bámulatos 
találmányok és fölismerések által napvilágra hozott végtelen 
erők és anyagok örökös elemek és mozgások magát Istent 
is annyira kiszorították szerepéből, annál inkább kiszorították 
az istenség hírnökeit, prófétáit, apostolait, szentjeit és mind-
ama lényeket, kiket a hívő alázatos hódolattal tisztelt, akiknek 
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élete példáját a saját jellemének mintájáúl választotta, akik-
hez, mint Isten és ember közötti közvetítőkhöz fordult kéré-
seivel. A templomjárás értelmét veszítette: a szívek vallási 
tartalma s az imahelyek hívő közönsége egyszerre fogyott 
ki, vagy apadott el. Leghamarabb s legfeltűnőbben követke-
zett be ez ott, ahol az újkori műveltség a leghamarabb és 
leghatalmasabban virágzott fel. A nagy világvárosok voltak 
e helyek. 

London, Páris, Berlin, New-York etc. lakosságának nagy 
része semmiféle összeköttetésben nem áll semminemű vallásos 
mozgalommal. A százezreket, sőt milliókat számláló alig 
művelt nagyvárosi néptömegek számára (melyek, értelmi 
korlátoltságuk miatt, az érzéki fölfogást meghaladó vallási 
szempontra fölemelkedni képtelenek) — oly riasztó hatással 
bír minden vallási fogalom, mintha a vallás lényegével járna, 
mintha a hitéletet mindig nyomon kísérné mindaz a tömérdek 
vérontás, mindaz az irtózatos üldözés meg pusztítás, amit a 
hit farizeusai a vallás nevében elkövettek. A régi vallásos hit 
a maga erkölcsjavító és lélekmegváltó hatalmával már csak 
rejtett vidéki zúgokban, mint példáúl Tirol ós Svájc hozzá-
fórhetlen völgykatlanaiban, valamint a világkultúra fő útjaitól 
távol eső orrszágokban és országrészekben, mint példáúl 
Írországban, Oroszország pusztáin s a félművelt népeknél 
uralkodik a lelkeken. Sajnos, nagyon is általánosan ismert 
mindennapi tapasztalás igazolja, hogy ahol a természettudo-
mányos művelődós előrenyomó!, ott visszahúzódik a vallá-
sosság. 

A természettudományi felfogás és az osztályharc. 
Egészen természetes hát az, hogy az újkor teremtette 

negyedik néposztály, az (ipari) munkásosztály leghívebb kép-
viselője a vallástalan természettudományos világfelfogásnak. 
Csak ezt az osztályt nem zavarhatja meg e nézetében sem 
történeti hagyomány, sem ideálizáló elmerengés. Habár az 
isten (fogalma) helyébe állított könyörtelen anyagias erő őt 
nyomhatja a legkegyetlenebbűl, — mert a gazdasági és fegy-
veres hatalom egyaránt a magasabb uralkodó osztályok 
kezében van, — a szociáldemokrata tanokat követő munkás-
osztály mégis elszántan hadat üzen minden vallási eszmének 
és intézménynek; jóllehet a társadalmi harc élességót ez 
eszmék ós intézmények enyhítik a legtöbb hatással. 

Ámde a szociáldemokrata munkásosztály csakis azt a 
jelenséget mutatja teljes tisztaságában, amely az összes többi 
osztály gondolkozására is rányomta a maga jellemző bélyegét. 
Az a tudomány, mely a világot gépies szerkezetek mérhetlen 
szövedékévé, gépies erők roppant rendszerévé tette, az embert 

14* 
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pedig a létért küzdő fejlett agyvelejű állattá alacsonyította,— 
az a tudomány az δ leleményes találmányaival a társadalmi 
élet gazdasági és politikai berendezését is a vagyoni és harci 
erők nyers hatalmi rendszerévé, az emberek egymásközötti 
viszonyát is róka-fúrfanggal és farkas-kegyetlenséggel egy-
más ellen vívott öldöklő versennyé változtatta. 

Érdemes egy kis képet rajzolni róla, hadd lássuk, hogyan 
fest a gazdasági és politikai viszonylatokban testet öltő 
közerkölcs ebben a mi nyugati, modern természettudományos 
világunkban. Nehogy valaki rosszmájú túlzásokkal vádol-
hasson, azt az államot veszem példáúl, amelynek a megala-
pításában és nagygyátevésében a jellemnemesítő vallási erők 
kivételesen hatásos szerepet vittek és amely államnak a 
jelene talán a legboldogabb, a jövőre való kilátásai pedig a 
legdicsőségesebbek. Értem az Északamerikai Egyesűit Álla-
mokat. 

Az Egyesült-Államok lakósságának lélekszáma 1870-től 
1900-ig 38 millióról 76 millióra emelkedvén, éppen megkét-
szereződött. És hogyan változtak ugyanakkor a közjólét 
vagyoni föltételei, a vagyoneloszlás arányai ? A gazdasági 
termékek pénzértéke" csupán 1880-tól 1900-ig a kétszeresnél 
többre emelkedett (amennyiben 2,212 millió dollárról 4,717 
millióra nőtt). Külön az ipari termelés eredményének az 
értékemelkedése pedig szinte kétszerte rohamosabb a népességi 
létszám emelkedésénél. Az ipari termelés pénzértéke ugyanis 
1870-tol 1905-ig teljesen megnégyszereződött, amennyiben 
4 ezer millió dollárról 16 ezer millió dollárra emelkedett. A 
bányászat fejlődése még ennél is nagyobb arányokat mutat. 
Ugyanez idő alatt ugyané termelési ágakban az alkalmazottak 
száma 2 millióról 6"6 millióra, — háromszorosánál kovéssel 
többre szaporodott. Mi következik ebből? Nemde az, hogy 
abban az esetben, ha a termelés eredményének az eloszlását 
a vallásos erkölcs emberséges elve, — nem pedig a vagyoni 
erő nyers ereje szabályozza, — akkor a termelt fölöslegeknek 
arányosan kell megoszlaniok munkaadó és munkás, gazdag 
ós szegény között. Az állami segélyre szorúlók kimutatásából 
ellenben azt olvassuk, hogy míg e nyomorúltak száma 
1880-ban 66,203 volt, 1903-ig 81,764-re emelkedett. (A népes-
ségi létszám emelkedéséhez viszonyítottan csökkenést jelent 
ugyan ez a szám, de nem nagyot. 1880-ban 106 ezer ember 
közül 132, 1903-ban 101 volt ínséges). Hova lett tehát a ter-
melés megsokszorosodásából eredő tőkeszaporulat, ha meg-
szüntette az ínséget? A gazdag tőkések zsebébe gyűlt! Az 
ipari tőkék ugyanis 1870-től 1905-ig 2 1 ezer millió dollárról 
138 ezer millió dollárra, vagyis közel hétszeresükre nőttek. 
Ezt megközelíti a földbirtok — ós fölülmúlja a bányászati 
tőke halmozódása. 
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Ugyanaz a változás, mely az Egyesült-Államokban gyors 
ütemben alakúi, folyik más államokban is lassúbb ütemben. 
Azért, — minden istentelensége dacára is, — nem csodál-
kozhatunk a vagyontalan munkásosztálynak a tőkehalmozó 
vagyonos osztály ellen táplált elkeseredett gyűlöletén. Közös 
alapon, az erő- és anyagimádó természettudományi alapon 
áll mind a két osztály s éppen innen van összeférhetlen 
ellenkezése. A munkás, mint a természet fia, mint pusztán 
ember, mindenki másban a természetnek hozzá hasonló, ter-
mészettől vele egyenlő jogigónyű teremtményét látja. Ez 
okból nem boldogíthatja őt a magas munkabér. Pedig az 
Egyesült-Államokban a közönséges napszámos-munkának is 
5 korona a legkisebb napibére; de nem ritka a napi 15—20 
korona sem ! Nem boldogítja a munkást a tisztes jólét. Pedig 
Amerikában közönséges látvány az, hogy egy munkás-család 
egyedül emeletes villát lakik és reggelre is, ebédre is, vacso-
rára is három-három tál ételt eszik. De mégis, — egy-egy 
hadjárat csapásait megközelítő áldozatok árán, — óriási 
sztrájkokat rendeznek munkabérük és jólétük emelése végett. 
Természeti nézet dacára nyilván azt sínyli, azt nélkülözi itt 
a munkás, amit nem a természettől kapott. Sínyli a szemé-
lyiség, az egyéni önállás, az emberi méltóság, az egyenlőség 
hiányát. Bármily tágas és kellemes lakásban i lakjék, bár-
mily bő és választékos eledelekkel is táplálkozhassék, jó kere-
sete mellett bármily gondtalan is legyen az élese : a roppant 
gyárakban ez a nagy jólétet élvező munkás is tcsak úgy a 
tőkehalmozás üzleti eszköze, mint a vaspörölyök, az ércke-
rekek, az acélrúgók. Az emberi jellemből a becsvágynak, a 
méltóságérzetnek ezt az ős tulajdonát, mely a megaláztatás 
ellen szintoly kétségbeesetten harcol, mint az éhhalál ellen, 
nem írthatja ki sem a szociáldemokrata tudományos világ-
nézet, sem a magas munkabér. Azért a jóllakó amerikai 
munkások is éppúgy, sőt inkább sztrájkolnak tele gyomorral, 
mint az ínséggel küzdő orosz munkások éhesei. Az itt jelzett 
indokolás nélkül valóban teljesen érthetetlenek is azok az 
óriási amerikai sztrájkok, melyek oly kínos, oly pusztító 
gazdasági válságokat idéztek föl. 

Mindamellett e sztrájkok, — amint azt fennebb láttuk,— 
a tőkének a munka fölötti elhatalmasodását semmiképen meg 
nem gátolják. Marxnak a kapitalizmus ellen irányított minden 
éleselméjű bírálata s a tőke csődjét jövendölő próféciája 
ellenére (de történelmi materializmusa szellemével egyezően) 
a tőkék egyre nagyobbra duzzadnak. A tőkés ugyanis, ugyan-
csak a természettudományos világnézet alapján, a termeles 
tényezőjeként nem önmagát, hanem a tőkéjét tekinti. A 
munkás személyeket számít; a tőkés ellenben dollárokat. De 
minthogy a termékeketa tőkés adja el és minthogy a tőkésnek 
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dollárokat fizetnek: a közgazdasági forgalom mindenkor a 
tőkésnek ad előnyt. Mert a tőkés az ő nagy vagyoni tarta-
lékjaira támaszkodva és jobb iskolázottságtól s szélesebb 
látókörtői segítve, általában állandóan képes a munkapiacon 
a munka árát annyira lenyomni, az árúpiacon ellenben a 
termelvények árát annyira fölemelni, hogy a tőke hozama 
nagyobb arányban gyarapítja a tőkét, mint ahogy a munkás 
munkabér-fölöslegéből esetleg megindúlt tőkeképzés haladhat 
előre. S ha a munkás gyűjt is némi tőkét, az a nagy tőkék 
pusztító versenyében, a legelső gazdasági válság idején, meg-
semmisül s a bukott önállóság ismét a tőke kelletlen szol-
gálatába szorúl vissza. 

Ugyanazzal a természettudományos világfelfogással tehát, 
amellyel a munkások a személy, a munkás győzelmét remélik 
a munka eszközei, a tőke felett, a tőkések viszont egyre 
megközelíthetlenebb és ellenállhatlanabb hatalmat szereznek 
a munkásosztály felett. Következőleg az anyagelvű Marxista-
alapon a társadalmi probléma teljesen megoldhatlannak bizo-
nyúl. Eszerint az anyagelvű világfelfogás, míg egyfelől vagyonos 
és vagyontalan osztályt egyaránt eltávolított a régi hit régi 
erkölcseitől, addig másfelől e két osztályt egymással kibé-
kíthetlen harcba állította. 

A természettudományos felfogás és a militárizmus. 

Emberek, akiknek kemény a szive s gyönge az elméje, 
a munkások bérküzdehneinek könyörtelen módszerén és 
haszonleső célján gyakran megbotránkoznak ugyanakkor, 
amikor talán egy véres külháborút helyeselnek. Valóban, alig 
tagadható, hogy azok a nem egyszer vad gyűlölködéstől izzó 
kegyetlen iudulatok, melyek számos bérküzdelem harcterét 
föstik embervérrel, inkább illenek az emberben az állathoz, 
mint az istenhez. De ne feledjük, mennyivel gyűlölködőbbek, 
mennyivel kegyetlenebbek, mily összehasonlíthatlanúl véreng-
zőbbek azok a harcok, melyeket nem a nemzetek szerény, 
névtelen munkásai, de az államoknak hatalomban, fényben 
pompázó nagy „nemesei" indítanak más népek ellen. Egyé-
nileg is, melyik a súlyosabb gonosztett: az-e, ha a munkás 
jobb megélhetés biztosítása érdekében leteszi a munkaesz-
közt s mindaddig föl nem veszi, míg munkaadója nem haj-
landó bevételének a munkás által teremtett s a munkást 
illető részéből kevesebbet vonni el a munkástól, mint amennyit 
azelőtt elvont? Vagy az-e a súlyosabb gonosztett, ha azok, 
akik nem a létfentartás szükségétől, hanem a hatalmi körök, 
dicsőségük, dús vagyonuk nagyobbításának vágyától indít-
tatva, saját céljaik elérése végett más, ártatlan, békés emberek 
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százezreit küldik a halál torkába, hogy egy másik nemzetnek 
ártatlan, békés fiait lemészárolják, földjeiket elfoglalják? 

Ámde egyáltalán miképpen is lehetséges az, hogy az 
emberi ismeretnek és okosságnak oly páratlan kibővülése, 
— a jog és törvénytiszteletnek oly hosszú megszokása, a 
nélkülözhetlen, békés polgári foglalkozásoknak oly álta-
lános elterjedése dacára, az államoknak a háborús öldöklésre 
való szervezkedése évről-évre minden megelőző fegyverkezést 
fölülmúló mérveket ölt? Mintha mindazok a körülmények, 
melyeknek az önkényt, az erőszakot, a vérontást, az oktalan, 
vak véletlent, az értelmetlen vagyon és emberpusztítást föl-
tétlenül és végképpen ki kellene törülniök az emberi nem 
leggyalázatosabb szégyenfoltjai közül, — mintha mindazok 
a körülmények éppen égetőbbé tennék e szégyenfoltot I Hogy 
lehet ez ? 

Ε kérdésre egyetlen felelet látszik biztosnak : az embe-
riség istentelensége, a vagyon és hatalom imádás. 

A vallási fölött a természettudományos világnézet ura-
lomra jutásának a modern militárizmus a legkézzelfoghatóbb 
és egyszersmind legiszonyatosabb koronatanuja. A militáriz-
mus az, ami az embert, leginkább fölmagasztalt képviselőiben, 
legbizonyosabban tünteti föl vérengző „kulturbestia"-ként. 
A militárizmus az állati leszármazás ágai között is a fene-
vadaktól való leszármazásunknak poklokat fölidéző bizo-
nyítéka. 

A militárizmus vallásilag is, erkölcsileg is, politikailag 
is, gazdaságilag is veszélyes taposó malom, mely a saját 
szörnyszülötteit újra ós újra szülve örökös körben forog s 
az emberiséget lelki és testi erőinek állandó leőrlésével 
pusztítja. 

Vallásilag a militárizmus létföltétele az, hogy az ember 
bizalmát veszíti az igazságos isteni gondviselésben. Nemzetök 
ügyét azok vetik a fegyveres döntős véletlen esélyére, akik 
azt hiszik, hogy a mindenség s az emberi társadalom életében 
nem az igaz, a jó, a célszerű van diadalra rendelve, hanem 
a fegyveres erő lesz úrrá az igaz, a jő, a célszerű felett. 
Akik hisznek Istenben és a világ olyan berendezésében, mely 
szerint az igaznak, a jónak, az állatias erők minden pillanat-
nyi sikerei dacára, győznie kell amaz erők felett, azok solíá-
sem bízhatnak semmi vitát fegyveres döntésre. Akik ellen-
ben fegyveres döntésre bízzák ügyüket, azok ezzel cáfolhatlan 
bizonyítékot nyújtottak arról, hogy a világ okos és célszerű 
fejlődésében, igazságos isteni gondviselésben nem hisznek. 
A harc tehát a saját szülőjét képező vallásos rosszat mind-
egyre újra szüli. Á háború ugyanis a harckeverők hitetlen-
ségéből ered. És viszont a háború hitetlenné teszi azokat, 
akiket hatása érint. Mert az a tény, hogy életbe vágó érdekek 
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fölött nem az okosság és pártatlan igazság ül bírói széket, 
az okosság és igazság tekintélyét a hívőkből is kiöli. 

Erkölcsileg a militárizmusnak az a létföltétele, hogy 
magaviseletünknek irányt szabó érzéseinket, gondolkozásun-
kat és akaratunkat az emberbecsülő, segítésre kész szeretet 
helyett olyan halálos gyűlölet fogja el, amellyel inkább 
készek vagyunk felebarátaink életén átgázolni, mintsem 
velők békésen megegyezzünk. Egyszóval, öldöklő harcokra 
csak halálos gyűlölet ragadhat. És viszont az öldöklés, mit 
a vérengző harcok okoznak, a halálos gyűlölet átkos indu-
latait oltják a sértettekbe. 

Politikailag a militárizmus létföltétele a henye, fegyveres 
jogi anarchia a munkás jogi rend helyett. Ahol vannak köz-
megegyezéssel hozott törvények, együttes akarattal létesített 
bíróságok és a birói ítéletek végrehajtására rendelt rend-
föntartó szervek, ott lehetséges, ott van jogi rend. Ott az 
érdekek összeütközéséből származó jogviták fölött nem a 
brutális erő, nem a hadi szerencse változó véletlene, hanem 
a megfontolt okosság, az érdek, a cél nemessége dönt. Habár 
a hágai állandó nemzetközi bíróságban dereng a hajnala 
annak a boldogabb kornak, mikor a nemzetek nagy sérelmei 
fölött is az ököl helyett az okosság dönt : mindamellett ma 
még mindig az államok belső jogéletére is átragadó anarchia, 
a fegyveres önkény az uralkodó. A jogi rendnek ez a hiánya 
utalja a nemzeteket arra, hogy valóságos vagy képzelt iga-
zukat egész armadiájuk fegyveres erejével keressék. Az ilyen 
jogkeresós azonban minden alkalommal ismét csak inkább 
meggyökeresíti az anarchiát, mert a levert fel bosszú- és 
becsvágyát a leveretós mindenkor fölkorbácsolja. Azért a 
megtorlásra ösztönzött gyöngébb állandóan arra törekszik, 
hogy vereségének a gyalázatáért súlyosabb csapással fizessen 
vissza. 

De mindeneknél kézzelfoghatóbb a militárizmusnak önma-
gától, — hidrafejként — hatványozódva megújuló veszodelme 
a közgazdaság terén. Gondoljuk csak el, hogy a világ összes 
nagyobb államainak az évi hadiköltsége meghaladja a nyolc 
ezer millió koronát, — a magyar állam egész államháztartási 
költségének az ötszörösét! Az összes államoknak hadi célokra 
szánt összes évi kiadása pedig tízezer millió koronánál több. 

És milyen arányban állanak ezek a szédületes kiadások 
a más, különösen lelki célokra fordított kiadásokhoz? Az 
Egyesült-Államok sem bel sem kül ellenségtől nem félhet, 
népe a békésebbek közé tartozik, következőleg annyira 
agyon fegyverkezve nincsen, mint az európai hatalmak. Jó 
lesz hát példának itt is az Egyesült-Államok. 

Az Egyesült-Államok 1910. évi költségvetésében a 
szárazföldi és tengeri haderő kiadása 1400 millió koronát, 
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— a magyar állami költségvetésnek 7/8-át tette ki. Ha pedig 
ehhez még hozzászámítjuk az eddigi háborúk költségeinek 
most is fizetett 803 millió korona évenkénti törlesztési 
hányadát: akkor az összes hadi költségek évi összege 2203 
millió koronával — az Unió egész évi költségvetésének is a 
67°/0-jénél, azaz 2/3 részénél többre megy. Ezzel szemben a 
szintén jól ellátott államszövetségi belső jogrend évi fentar-
tása ugyanakkor (1910) 45 millió koronába, — a hadi kia-
dásnak mintegy 2%-jébe kerül. Remélhetőleg ebben az 
arányban lenne olcsóbb a nemzetközi fegyveres anarchia 
helyett nemzetközi békés jogrend fenntartása. 

(Magyarország még szinte szerencsésnek érezheti magát, 
hogy a rendes honvédelmi és közös hadi kiadásai együttvéve 
1910-ben a 230 millió koronát meg nem haladták. Ugyanakkor 
az igazságügyi tárca 50, — a vallás ós közoktatásügyi pedig 
78 millió koronával szerepelt a költségvetésben. Az állam-
fenntartó nemzeti foglalkozásnak, a földművelés ügyének 
pedig ugyanakkor 68 millió, — a hadügyi kiadásoknak egy 
harmada sem jutott. — Sajnos, azóta ezek az arányok a 
telhetetlen harci Molohnak, e legnagyobb modern szörnyeteg-
nek adott újabb nagy áldozatokkal csak tetemesen romlottak.) 

De ha igazán fájdalmas fölháborodással akarunk a mili-
tárizmus pusztításairól Ítéletet alkotni, akkor a militárizmus 
okozta évi rendes vagyonveszteségekliez hozzá kell adnunk 
a háborúkkal járó kivételes pusztítások becsértékét is. A 
nagy napoleoni háborúk idejétől, 1793-tól számítva s csak 
a nagy háborúkat véve tekintetbe, az 1910-ig, 117 év alatt 
vívott összes háborúk (hozzávetőleges) költsége kerekszám-
ban 117 ezer millió, — egyre-másra évi ezer millió koronára 
becsülhető. Ε háborúk együtt 5 milliónál több katonát 
mészároltak le; az összes résztvevő harcosok száma pedig: 
közel 17 millió főre ment. 

Adjuk hozzá az előbb idézett készpénz- ós vagyonvesz-
teségekhez mindazt a munkaveszteséget, amit a népek leg-
épebb, legmunkabíróbb fiai munkájának termelő célok helyett 
katonai célokra való lefoglalása jelent; adjuk hozzá a csa-
tákban elesett harcosoknak örökre megsemmisülő munkaerő 
értékét s az eddig jelzett kiadások és veszteségek ijesztő 
összege legalább is megkétszereződik. 

Azok az óriási kiadások, miket az államok hadi ós harci 
célokra fordítanak, a politika boszorkánymestereit arra ösz-
tönzik, hogy e kiadásokért hódításokban keressenek kár-
pótlást. A hódított területek megszállása és megtartása viszont 
a haderő tetemes nagyobbítását követeli. A hadsereg fejlesz-
tésével jött új terhek ismét újabb hódításokra indítanak. És 
így tovább! . . . A hitetlenség hegyének fagyos csúcsáról 
indult lavina alább gördűltóben úgylátszik föltartóztathat-
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lanúl nő — és maga alá temetéssel fenyegeti az emberi fajnak 
minden okos, békés tulajdonát. 

Ez adatokat ismerve, most már teljesen megérthetjük 
azt is, miképp lehetséges az, hogy bár a javak termelésére 
fordított tőkék rövid időközönként megsokoszorozódnak; a 
találmányok tökéletesedésével és a gépek szaporodásával a tőke 
és a munka termelési eredménye rohamosan növekszik: — 
mégis a munka bére arányosan nem emelkedik ; a szükségleti 
cikkek ára ellenben annál szaporábban nő s az , élet terhe 
egyre nagyobb súllyal nehezedik az emberekre. (így példáúl 
Angliában a szegényadő alá eső vagyon értéke 1870-től 
1908-ig 104 millió fontról 210 millióra nőtt. A mezőgazdasági 
heti munkabérek azonban 1880-tól 1907-ig 10°/o emelkedést 
sem értek el, — amennyiben 1585 kor.-ról 1740 koronára 
jutottak.) Holott ugyanakkora megélhetés költsége nem 10%, 
de legalább is 100°/o-el emelkedett. — Londonban, — a szak-
szervezetek kimutatása szerint, — a munkát nem lelő mun-
kások arányszáma csupán 1900-tól 1908-ig 3'4°/0-ről 8in/0-re 
hágott. Ily körülmények között nem csoda, ha a dús Ang-
liában is, — amely pedig a világ minden részéből gyűjti a 
jólét emelésére a válogatott javakat , — évről-évre mind-
egyre többen válnak meg öngyilkossággal az életnek a 
halálénál nagyobbaknak vélt kínjaitól). A fokozódó termelési 
többletek elsősorban nem a szűkölködők bővebb táplálására, 
jobb ruházására, helyesebb nevelésére, — hanem népesebb 
hadseregek fölállítására, gyilkosabb hadi eszközök beszer-
zésére fordíttatnak. S a militárizmus vérrel, pénzzel töltött 
Danaida-hordójának ez a töltése, úgylátszik, mintha véget 
sem érhetne, mert egyik mindig többet akar költeni a másik-
nál, nehogy a szomszéd szomszédját a maga szaporább töl-
tésébe belefullaszthassa. 

A nagy nemzeti erőknek a sátáni gyűlölködés gyilkos 
szolgálatára szánt mindez a féktelen pocsékolása csak inkább 
eltéríti az embereket a szeretettől, csak inkább kiöli a bizal-
mat az érzék fölötti, az erkölcsi, lelki javakban. Az állatias 
erő uralma miatt elvesz az erkölcsi igazság. Mindez a világ-
rend merő mennyiségtani okosságának talán nem árt ugyan. 
De — öntudatos lényre nézve — százszorta jobb oktalan 
állattá sülyedni szeretetben, mintsem okos emberré emel-
kedni gyűlölködő, féltékeny, irigy versenyben. 

* * 
* 

Ezek szerint a természettudományos felfogástól áthatott 
s e felfogás alapján berendezkedett modern kultura olyan 
válságban vergődik, mely a népeket éppen az anyagelvű 
tudomány által is vallott létcélokkal, a boldogsággal és igaz-
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sággal ellentétes végletbe sodorja. Boldogság helyett nyo-
morra visz a társadalmi osztályoknak és államalkotó nem-
zeteknek egymás ellen vívott élet-halál harcával. Az igazság 
helyett a lelketlen erőket jut tat ja uralomra : az államokon 
belől gazdaságilag, az államok között politikailag szolgáltat-
ván ki az állatilag gyöngébbet az erősebbnek. 

Az emberi nem belső boldogságát földúló e bűnökkel 
szemben a tudomány tehetetlen. Hisz — az emberek jólé-
tének emelésére hozott sok testi ós értelmi áldás dacára — 
épp a tudomány talaján teremnek a bűnök ama dudvái. 

Ε bajokkal szemben tehetetlen a régi hit is. Hisz a 
törvényes társadalmi és állami gonosztettek éppen amiatt 
harapóztak el annyira, mert a világnézet megváltoztatása 
miatt a régi hit örökre elveszítette fékező és szabályozó 
erejét. Ámde éppen abból, hogy a régi vallás hitevesztéséből 
eredett az erkölcsök megromlása, következik az, hogy az 
erkölcsöknek a megújulását csak újabb hitnek a tekintélyre 
emelkedése hozza meg. 

Korunknak is e világkorszakot jelző válságában tehát 
az elhatalmasodott bajok ellen csak abban kereshetjük az 
orvosszert, amiben minden hasonló válságos kor hívői keres-
ték : olyan vallásos felfogás, olyan hit terjesztésében, mely 
magában egyesíti a kornak tudományos elveivel a legtelje-
sebb vallási tapasztalást. Csak ilyen hitet nem ingathat meg 
a tudomány. Csak ilyen hit erkölcsi következtetései bírhat-
nak minden nyilt szívű és becsületes lelkű emberre nézve 
egyenlően kötelező erővel. 

A tudomány a hit tárgyainak a valóságát tagadja. 

Közismeretű tény az, hogy eddigelé nem sikerült sem 
a múlt időknek kulturában homályba vesző ködében, sem a 
jelenben, — az emberi nem legműveletlenebb vad népei között 
sem, — olyan jelentős népre akadni, amely vallástalan lett 
volna. Tény az is, — habár sokkal kevesebben tudnak róla, 
— hogy minél értelmesebb, minél őszintébb; minél komolyabb 
volt valamely nép vallása, annál fontosabb szerepet vitt 
a törtenelemben. 

Ez a meggondolás arra csábíthatna, hogy a vallás és 
tudomány ellenlábas álláspontjainak minden további vizsgá-
lata nélkül, egyenesen a vallásos öntudat adatai szerint 
bíráljuk el az emberi boldogság belső föltételeit. A történelmi 
tapasztalás ajánlotta ezt a rövid útat, azonban elzárja a 
hitetlen tudomány tilalma. A kételkedő tudományos módszer 
ugyanis nem fogadja s nem is fogadhatja el bizonyítékul a 
történelmet nem történeti igazságok igazolására. Hisz, ha 
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tudományos tételek igazságok lehetnének, csak azért, mert 
a tételben értelmezett jelenségről azelőtt mindig és mindenütt 
minden gondolkozó embernek ugyanaz volt a fölfogása: akkor 
igazságnak kellett vó'n lennie annak a nézetnek is, miszerint 
a föld lapos és helyt áll, ellenben az ég gömbölyű s „bolto-
zatán" a napot, a holdat és a többi égitesteket hordva kering 
a föld körül. Ez ugyanis az újkori fölfedezésekig minden 
(nyugati) népnek az általános nézete volt. 

Az induktiv tudományos kutatásoknak látszólag tisztán 
negativ vallási következtetései alapján, a mai kor hitetlen 
tudósai olyanszerű joggal, amilyennel a mai kopernikusi 
világnézet úttörői az elavult ptolemeuszi világnézetet hamis 
babonává sülyesztették vagy legalább is az emberi gondol-
kozásnak gyermekesen képzelődő naiv tapogatózásai közé 
szórították, — följogosítva érzik magukat arra, hogy a tudo-
mányokkal szemben a vallásoknak az érzékfölötti világra 
vonatkozó minden tótelét naiv, tudatlan, gyermekes képzelgés 
költői szüleményének bélyegezze. 

A csillagász azt mondja: δ számtalanszor átkutatta 
hatalmas messzelátójával a csillagok végtelen seregét; állan-
dóan figyelte az égitestek járását, megügyelte Napanyánkon 
az új égitestek szülésének emlékét sejtető kilövelléseket 
(protuberanciákat); figyelte „hulló csillagok" megsemmisülését, 
látta úttalan üstökösök égi bolyongását; hanem a mérhetlen 
mű okát s célját nem sejtheti; afelől azonban bizonyos, 
hogy θ csodálatos gépezetben világkormányzó Istent sehol 
sem látott. 

A fizikus azt mondja: ő megfigyelte a természet erőit és 
jelenségeit. Látta az erők hatását a viharban, a villámokban, 
a sziklákban, a gépekben. Ismeri az erők kölcsönhatását, 
ismeri a természeti tünemények sajátságait. Hanem a tüne-
mények és az erők további mozgató okairól mit sem tud. 
De éppen úgy nem tud a természetben élő isteni akaratról 
vagy világlélekről sem. 

Az anyagelvű történettudós azt mondja: 5 tanulmá-
nyozta, olvasta az emberi nem fejlődésének az emlékeit és 
talált is közöttük számtalan balga, botor történetet. Sok 
esemény első látszatra csakugyan olyannak tűnt fel, mintha 
szereplőit nem anyagi érdek, hanem vallásos meggyőződés, 
Isten szeretete, a lélek ereje s más efféle öztönözte volna 
önfeláldozó „nagy" tettekre. Szigorú oknyomozással azonban 
minden olyan eseményről ki lehetett mutatni, hogy a cselekvés 
eszményi okai csak néhány túlságosan fejlett, vagy kórosan 
terhelt képzelődő képességű kivételes ember abnormis ész-
járása szerint léteztek; — a tömegeket és a hatalmasakat 
mozgató okok ellenben kivétel nélkül a gazdasági vagy az 
ugyancsak gazdaságira visszavezethető hatalmi okok voltak. 
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Az eletjelenségek kételkedő kutatója azt mondja: δ 
egész életén át a növények ós állatok életműködését, az élő 
szervezeteknek egyén- és fajfenntartásra szolgáló tevékeny-
ségét vizsgálta. Mindamellett akár az egyéni, akár a faji élet 
kezdetének és végének a nemzésen és a halálon túl fekvő 
okáról vagy értelméről sejtelemmel sem bír. De abban mégis 
egészen bizonyos, hogy kivétel nélkül csak anyagoknak az 
elváltozását, tápláló folyadékoknak a felszívódását, szervek 
módosulását s más efféle testi dolgokat észlelt. Valami anyag 
és földfeletti vagy éppen isteni életerőnek azonban soha 
semmi nyomára nem bukkant. 

A szkeptikus vegyész, aki a szervetlen testek alkotó 
elemeinek s az élő anyagok parányi alkatrészeinek szabályos 
összetételét s bámulatos magaviseletét tanulmányozza, azt 
mondja: előtte ismeretlenek ugyan azok a végső okok, melyek a 
vegyületek alkatrészeit kivétel nélkül azonos módon egyesítik; 
nem tudja, váljon ama, — szabad szemmel egyáltalán nem 
is látható, végtelenül kicsiny parányokban magukban, vagy 
azokon kívül van-e az a csodálatos erő és okosság, mely az 
ő magaviseletüket oly következetesen szabályszerűvé teszi. 
Afelől azonban egészen bizonyos, hogy a vegyfolyamatok 
figyelemmel kisérése alatt soha semmi démonnak, angyalnak 
vagy szellemnek a munkás közrejátszását nem észlelte. 

A boncoló orvos azt mondja: ő az ember szervezetét 
ismeri. Végig szemlélte számos ember haláltusáját. Földara-
bolta sok egyén testét. Egyik másiknak szétszedte agyát, 
idegrendszerét. Éppen nincsen tisztában azzal, mi ad az ember-
nek értelmet, gondolatot, akaratot. Hanem azzal tisztában 
van, hogy a lélekre sehol rá nem talált. 

S ha megnyugszunk abban, hogy az ember és e világ 
merőben érzéki természetű, akkor csakugyan lehet-e jogunk 
az érzéki megfigyelésen alapuló tudományoknak a következ-
tetéseivel szemben Istenről, világlólekről, Krisztusról, föld-
feletti szellemi lényekről, egyéni lélekről s más effélékről 
beszélnünk? Ha következetesek vagyunk semmi esetre! 

Az észlelet föltételezi a hit tárgyait. 
Az érzékies tudomány és az ideális vallás vitájára nézvö 

azonban a perdöntő körülmény éppen az, hogy a helyes emberi 
értelem ítéletében lehetetlen az a megállapodás, mely szerint 
az ember és a világ merőben érzéki természetűek. Mert ilyen 
föltétel mellett a tudomány is éppúgy nem létezhetne, mint 
a hit és a vallás. 

Miért nem létezhetne? Erre a kérdésre tüzetesen kell 
megfelelnünk! 

Ε célból vizsgáljuk az egyszerű érzéki észlelet lehető-
ségének a kellékeit először az emberben, aztán a természetben. 
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a) Az emberben. 
Próbáljuk megérteni a legegyszerűbb érzéki megfigyelés 

tényét a materialista felfogással! 
Megfigyeljük például a nap feljöttét. Mi történik bennünk 

akkor, amikor e jelenségről tudomást szerzünk? A nap su-
garai a szem szaruhártyáján és lencséjén keresztülhatolva 
rávetődnek a sötétfalu recehártyára. Azzal most ne törődjünk, 
hogy mi a napsugár. Csak azt kérdezzük, micsoda hatást tesz 
ránk a napnak szemünkbe hatoló sugárzása, — aminél fogva 
elmondhatjuk, hogy a nap képét észleljük. 

A sugarak izgatják a recehártya idegsejtjeit. Mi ez az 
izgalom? Idegmunka! És mi ez az idegmunka? Valami vegyü-
leti elváltozás az ideg összetételében ! Olyan elváltozás, mely-
nek folyamán főleg a szervezet által kiküszöbölendő szénsav, 
(ammónia, foszfor), és vizgőz válik ki. Az így beállott anyag-
fogyasztást szén, nitrogén (és foszfor) tartalmú táplálékokkal 
meg vízzel pótoljuk. Maga az idegizgalom mekanikai képe 
tehát olyanszerű, mint egy gőzgép üzeme. Az izgalom is 
munka. A gőzgép is munkát végez. A gőzgép munkája is, 
az idegzet munkája is főképpen szenet és vizet fogyaszt, s 
mint elhasznált anyagot földes salakot, szénsavat és „fáradt 
gőzt" különít ki magából. Eddig tehát a gépiességnek eléggé 
megfelelünk. De mindebben hol az izgalom? 

Pusztán az idegsejtek vegyi változását még nem mond-
hatjuk sem izgalomnak, sem érzéki ingernek. Mert akkor 
érzéki ingernek kellene neveznünk azt a vegyi változást is, 
melyen a fa esik át, mikor elégetjük, vagy azt is, ami a 
mésszel történik, amikor megoltjuk. 

Az ideginger tehát nem csupán a kívülről jövő beha-
tásnak magára az érző idegre gyakorolt befolyása, hanem 
több valami. Az ingert nem az idegsejtben végbemenő vegyi 
átalakulásért, hanem nyilván az átalakulás kapcsán keletkező 
képért nevezzük ingernek. De hogyan keletkezhetik bennünk 
a nap képe a napsugarak behatására ? 

Az anyagelvű lélektan azt mondja, hogy az ingert fölvett 
idegsejtekben támadó izgalom, — ismét csak vegyi változá-
sokkal kapcsoltan, — a középponti idegrendszerbe futó ideg-
vezetékeken át az agyba vezetődik. Ott aztán, — az agy 
látóterületén, ugyancsak az agysejtek vegyi változása kísére-
tében, — megjelenik a nap képe, a külső ideginger hatásának 
megfelelően. É lelki folyamat gépies analógiája a fényképezés : 
miként az agyban, úgy jelenik meg a kép a fényképező ka-
mara belsejében elrejtett érzékeny lemezen is, a kamara 
szemén, a lencsén átszűrődő világosság sugarak hatására. 
De hogy mi módon hoz létre a szemben fölfogott inger az 
agyban látási képet, azt mégsem tudjuk! 
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Van azonban e folyamathoz hasonlóan működő gépszer-
kezetünk a fényképező telefonban. Ez ugyanis a feladó állo-
máson a boszélő arcáról visszaverődött fényrezgésektől indított 
villanyos rezgéseket a leadó államáson rajz alakjában mutatja. 
Ennyi talán ki is elégítheti az anyaghivőt. Mindamellett ez 
még nem észlelett kép. Mert, ha az lenne, akkor azt mond-
hatnók, hogy a fényképező telefon észlel s hogy a víz sima 
tükrén megjelenő képek is észleleti képek. Pedig azt a mate-
rialista tudomány sem hajlandó elismerni, hogy élettelen, 
szervetlen tárgyak észleleteket gyűjtenek. 

Mi kell hát még ahhoz, hogy a feljövő nap képe a nap 
feljöttének s magának a napnak az észleletévé váljon? 

Kétségtelenül az észlelő, akire nézve a kép, — mint 
észlelet — jelentéssel bír. Vagyis az egyébként merőben 
természeti és mekanikai képképződés az által válik az emberi 
ismeret egyik alkotó elemévé, hogy egy egyénben jelentést 
nyer. A kép jelentésének a tudata, tudása nélkül a kép nem 
észlelet. Az öntudatlan állapotban levő ember is látja a nap 
feljöttét, de nem észleli. Ha pedig az érzékletnek észleleti mi-
voltát az érzéklő és érzéklet közötti jelentős viszony adja 
meg : akkor, — az észlelet értelmének a megállapítása végett, 
-- az érzéklet jelentésének a mibenlétével kell tisztába 
jönnünk. 

Honnan ered és mi az, ami az érzékleti benyomásnak 
észleleti jelentést ad? 

Azt láttuk, hogy a jelentós a külvilágból nem származ-
hatik, mert ami onnan jő, az csak a gépies inger. Akkor hát 
a jelentést az észlelő adja az érzéklethez. 

De miből meríti az észlelő az önmagából a képhez adott 
jelentést? Nyilván abból a viszonyból, amelyben a belépő új 
kép a benne már jelentést nyert vagy személyes léte kezde-
tétől fogva jelentéssel biró régi képekhez állanak. Mondjuk, 
hidegben gyakran érezte a nap melegét, sötétben gyakran 
nélkülözte a világosságot s mikor a nap feljöttét látja örvend, 
hogy nemsokára ismét fölmelegedhetik, ismét világosságot 
élvezhet. Ez egyszerű. És ugyanígy elképzelhető az észlelés 
legősibb állati eredetében is. Bármi érzéki behatáshoz a szerint 
fűződik ugyanis jelentés, amint az a hatás a befogadójának 
ön- és fajfenntartására előnyös vagy hátrányos. És fogadjuk 
el, hogy ezen az alapon az ember lelki alkatának egész bo-
nyolult szerkezete fölépülhet. 

De miben áll az a képesség, mely az élőlényt annak a 
megállapítására teszi alkalmassá, hogy az őt érő behatás elő-
nyös avagy hátrányos-e reá nézve ? Erre a kérdésre is elég 
eléggé megnyugtató feleletet adhat a hitetlen tudomány is. 
Azt mondhatja, hogy a behatások fölvevője azokat a hatásokat 
minősíti hátrányosoknak, amelyek életmozgását, fejlődését 
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akadályozzák, szervezetét részben vagy egészben megsemmi-
sítik. Ellenben előnyösöknek találja azokat, amelyek szerveit 
fejlesztik, életét óvják, utódok szaporítására segítik és álta-
lában életföladatai teljesítésére kedvezők. 

De honnan ez a minden egyébnek jelentest adó élet 
jelentése? 

Mondhatnók azt, hogy azért tulajdonítunk jelentőséget 
az életnek, mert az élet, az élőlények szaporodása e földön 
egyáltalán minden élőlény létezését könnyíti. Hanem e tétel 
igazsága éppen nem áll vitán fölül; s azonkívül visszavisz 
a kiinduláshoz, mert ismét csak az életet teszi a jelentés 
mértékévé és tartalmává. Holott az anyagias értelmezős éppen 
olyas valamit követel, ami magának az életnek, a létnek ad 
gépies jelentést, — minthogy az élet önmagában nem gépies 
valóság. Ezzel arra a következtetésre jutunk, hogy a lét 
érzókies fölfogásán alapuló tudomány legegyszerűbb észleletét 
sem képes megtenni anélkül, hogy tettel meg no cáfolja a lét-
nek azt a kizárólagosan mekanikai értelmét, amelyet elmélet-
ben állít. Ily helyzetben amaz önmagát megcáfoló elmélet nem 
ajánlkozhatok többé az igazság álruhájában az elfogadásra. 

De tovább mehetünk ós kimondhatjuk azt, hogy az 
anyageh'ű tudomány mikor az értelem legközönségesebb 
cselekvényével is oly okból származtatja cselekvénye jelen-
tését, amely ok a világberendezés gépies okszövevényén kívül 
áll: akkor a vallásokkal azonos területen mozog. Hogyan 
van ez ? 

Nemde az élet, — noha mindenkor anyagba öltözötten 
jelentkezik előttünk önmagában, — mégis anyagtalan. Az életet 
Önmagában, nyilvánulásaitól eltekintve, semmiképpen észre 
nem vehetjük. És mégis, ez az észre nem vehető, meg nem 
határozható valami az, ami ez élő lényekben a leglényegesebb. 
Valaki meghal agyszélhüdésben. Azon a néhány csöpp véren 
kívül, mely a véredény megrepedt falán keresztül az agyba 
tolult, a halottnak minden szerve, testének egész összetétele 
teljesen olyan, mint az élő emberó. De ő többé már mégsem 
ember, hanem öntudatlan, lehetetlen halott. — A mezőn osz-
lásnak indultán hever egy nyúzott kutya. Dögész legyek meg-
szállják, petéiket rárakják s pár nap múlva a kukacok ez-
reitől hemzseg a tetem. Hogy ós hová tünt el az a magasabb-
rendű élet? Hogy és honnan jöt t ez az alacsonyabbrendű? 
Az esemény lefolyásának módját ismerjük. Az elváltozások, 
átalakulások anyagi folyamatairól képesek vagyunk számot 
adni. De az ember halálánál, az élet pusztulásánál ama titok-
zatos erő végéről, az alacsonyrendű lények keletkezésénél 
annak ősi eredetéről, érzéki ismeret szerint mit sem sejthetünk. 

Egyet azonban érzéki észlelet útján is tudhatunk. Tud-
juk azt, hogy az élet mindenkor teljesebben kiformált ala-
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kokba önti és élénkebb mozgással látja el az előbb kevésbbé 
formált és lomhább anyagot. Ásványi és egyéb szervetlen 
vagy szerves testek a növények alkatrészeivé földolgozottan 
a növényekben, — növények és állati részek az állatok szer-
veivé áthasonultan az állatokban az anyag világának állandó 
életútját jelölik a tökéletlenebbtől a tökéletes felé, — míg-
nem az emberben és öntudatos, tervszerű alkotásaiban a földi 
formák fejlettsége s a véges anyagmozgás gyorsasága leg-
magasabb fokát éri el. 

Tehát az élet, mely a szerves létnek értelmet ad, — 
jóllehet önmaga érzékileg érthetetlen, — hasonló lényeges 
tulajdonságokat mutat ahhoz a valamihez, amely önmagában 
érzékileg szintén érthetetlen, de — a vallás szerint — mégis 
nemcsak a szerves, de a szervetlen világ léteiének és formái-
nak is értelmet ad. Az Isten lényében is lényeges tulajdonúi 
ismerjük azt a vonást, mely szerint Isten a világot egyre 
tökélyesbülő formák és mozgások szerint kormányozza. Amely 
különleges, részletvalóság pedig lényeges tulajdonában egy 
egyetemes egész valóság lényeges tulajdonával egyezik, azt 
a részletvalóságot az egyetemes valósághoz tartozónak kell 
számítanunk. Következőleg az élet az Isten lényének része. 
Ennélfogva, az istentagadó tudomány, mikor érzéki benyo-
másainak észlelett jelentést adva, az élet értelmező értékét 
föltételezi, akkor ezzel a vallásnak ugyanazt az Istenét téte-
lezi föl, melynek a lételót kifejezetten tagadja. 

Hasonló módon igazolható az, hogy az egyszerű észlelés 
föltételezi egyszersmind a lelket, a tudat alapját, — mint 
ugyancsak Isten lényéhez tartozó létezőt. 

Az észlelés, mint az ismeretgyűjtés eszköze, kettőt 
jelent. Egyfelől jelenti a céltudatos cselekvést, melynek 
rendeltetése az érzéki jelenség megfigyelése, másfelől jelenti 
az értelem minősítő és rendező munkáját, mely megfigyelt 
jelenség ószmei kópét az egyéni ismeret körében a jelenség 
természeti helyének s fontosságának megfelelő kapcsolatba 
állítja. A céltudatos, önkényt elhatározott cselekvésben akarat 
jelentkezik, amely akarat, — mint az érzéki világ jelenségei-
nek megfigyelésére és rendezésére irányuló törekvés, az ér-
zéki világ mekanikai akaratiságán kívül és fölül álló eredeti 
indító és mozgató ok. Az értelem minősítő és rendező mun-
kájában ismét mutatkozik szabályozó képesség, mely a ter-
mészet szótszórt jelenségeit egyező tulajdonságaik, közös 
okaik vagy következményeik, okozati kölcsönhatásuk s más 
effélék szerint csoportosítja. És ez megint az anyagi tüne-
ményeken kívül és fölül álló s éppen az érzéki tünemények 
okszerű megismerésére és célszerű befolyásolására szolgáló 
képesség. 

Az embernek pedig éppen ezek az akarati és értelmi 
Theo l . S z a k l a p . XI , é r f . ] 5 
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tulajdonságai a leglényegesebb emberi tulajdonságai. Amikor 
meghalunk, az élettel együtt ezeknek a tulajdonoknak az 

* elvesztése miatt szűnünk meg emberek lenni, Ε tulajdonok 
hiánya miatt nem ismeri el a jog jogképes személyekül 
azokat, akiknek az akarata és az értelme hiányzik 

Az Isten lényében is lényeges tulajdonúi tudjuk az aka-
ratot, mely a világ jelenségfolyásában a mozgás, a cselekvés 
indítója s megtartó törvényadója; valamint az okos értelmet, 
— mely a mindenség erő és anyag összetételének s mozgá-
sának bámulatos rendszerességében tükrözik. Azok a lényeges 
emberi megkülönböztető tulajdonságok tehát, melyek Isten-
nek ez egyetemes tulajdonságaiban benne foglaltatnak, Isten-
hez tartozóknak mondandók. Következőleg az emberben a 
lélek a végtelen isteni szellem parányi részeként tekintendő. 

Ezekre az eredményekre vezet az egyszerű érzéki ész-
lelet elemeinek a vizsgálata az észlelő alany szempontjából. 

Hasonló következtetésekre jutunk akkor is, ha az érzéki 
észleletnek nem alanyi, hanem tárgyi eleméből, — fölvett 
példánkban a szembe hatoló napsugarak ószleleti szerepének 
értelmezéséből — indulunk ki. 

b) A természetben. 
Azt könnyű volt megérteni, miképpen idéznek elő képet 

a napsugarak; mert hasonló anyagi folyamatokat ismerünk a 
fizikában. Ámde az észlelet szempontjából az anyagi változá-
sokban is az a lényeges, amit azokban az ész valóban meglel. 
Mi az a napsugárban, amit az érzék, aztán az értelem, az 
ész fog fel? 

Az elszánt materialista ismét csak így felel: a napból 
kiáramló hő- és fényrezgések vegyi változásokból kisért rez-
géseket idéznek elő a szemkamara-szerkezeten keresztül a 
fény felfogó idegvégződésekben. Ezek a rezgések és elvál-
tozások továbbíthatnak a látási idegvezetékeken át az agy 
látóterületére. A látóterület agysejtjén látszatos összekötte-
tésben állanak más agyterületek más agysejtjeivel, így pl. 
a bőrfelületnek meleget és hideget érző sejtjeivel, valamint· 
az öntudat sejtjeivel. A látóterület agysejtjeiből szétfutó 
hálózaton át a fényt és meleget jelentő rezgések közlődnek 
a szomszédos sejtcsoportokkal, így nevezetesen a meleget 
érző, valamint az öntudati sejtekkel. A látási középpont is, 
a hőérző középpont is egy-egy rezgessort továbbít az ön-
tudati középpontba és erre a napfeljöttét szemlélő egyén 
egyszerre látja a napot, érzi és képzeli annak melegét s tudja, 
hogy ő az, aki látja az elragadó képet s érzi a kellemes meleget. 

Ez mindenesetre elég tekervényes pálya ahhoz, hogy a 
rajta végig futó fizikai és kémiai benyomások útközben külön-
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féle kellékekkel fölszerelten érjenek céljukhoz, — mint az 
útközben ásványi oldatokkal telítődő forrás vize. De nyomoz-
zuk bár az inger pályáját és értelmet szerző célbafutását 
akármily aprólékos részletességgel, semmi anyagi alakulásban 
vagy mozgásban nyomára sem akadhatunk éppen annak, 
ami a napsugár hatását értelmesen, tudatosan minősíti. Mi 
lehet az anyagi változások és mozgások között az, ami arról 
értesít, hogy a sugarak a napból erednek, hogy a bennünk 
támadó képnek a nap a külső oka? Mi az, aminél fogva tud-
juk a fölénk sugárzó fölkelő napról, hogy annak ragyogó és 
meleg a fénye? Mert hisz άζ idegsejteket csupán rezgések 
ós vegyi változások érik; ezek azonban egészen más dolgok, 
mint a fény ős meleg. A rezgés mozgás, a vegyi hatás anyag-
átalakulás; de egyik sem minőség. Holott mi minőségként 
látunk fényt és érzünk meleget. Hogy lehet ez ? A testünket 
és idegrendszerünket alkotó sejtek milliárdjainak a szerves 
élet fejlődésében százezred-évekre visszanyúló tapasztalása-e 
az, hogy a nap sugárzása meleg és fényes, ellenben egy ba-
zalttömbó például hideg ős sötét? Mondjuk, hogy a testünket 
fölépítő sejtek a környezethez való hosszú, önfenntartó alkal-
mazkodás útján ismertek meg különféle természeti minő-
ségeket és jelenségeket s ez ismereteket magukkal hozták 
belénk. Ámde, ha ezt a képzelgős föltevést el is fogadjuk, 
azzal csak hátrább toljuk az előttünk álló akadályt anélkül, 
hogy a nehézség jellegén bármit is változtattunk volna. 

Azért, ha teljesen föl nem adjuk a reményt, hogy az 
észlelet mibenlétét megérthessük, akkor az észlelet értelmi 
elemeinek külvilági alapjáúl el kell fogadnunk az ingert 
indító természeti jelenségben olyasvalaminek a jelentétől, 
ami az általa előidézett következménnyel tulajdonságaiban 
egyezik. Értelmi következményt értelmi oknak kell előidéznie. 
Noha a lelki jelentést az anyagias idegfolyamathoz az észlelő 
adja, mégis a jelentós adására is csak az indíthat, amiben 
magában is jelentés van. Más szavakkal: a napsugarak hatása 
és a napnak e hatás által előidézett képe — mint értelmi 
kép - csak olyan föltétel mellett juthat be okos öntudatunkba, 
ha foglaltatik benne valami, ami az ember értelmes lelki 
tulajdonaival azonos lónyegű. 

Hasonlóképpen bármi más természeti tünemény észlelé-
sének az elemzése meggyőzheti az anyagelvű kutatót, hogy 
a fizikai jelenségekben és e jelenségeket előidéző tárgyak-
ban, — éppen azért, mert e jelenségek és tárgyak értelemmel 
bíró lények által észlelhetők, — valami olyan lényeges, bár 
testileg érzékelhetlen alkotó rész van, mely a mi öntudatunk-
ból csak megjelenési formájában, de nem tartalma minemű-
sőgóben különbözik. 

Egyfelől a világon bárhol található legkülönfélébb dol-
14* 
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gokban is otfc rejlő ez az értelmi fölfoghatóság, ez az eszményi 
elem az, ami Istenből való, s amelynél fogva a hívő azt 
mondja: Isten mindenttudó! Másfelől az az akarat, mely ér-
telmi tevékenységünket az általunk választott célra irányítja, 
— minthogy a cselekvésre a természetileg nyilatkozó erők 
jó vagy rossz hatása által ad ösztönt, — a természeti erők-
ben, szintén valami olyan elem ottlétére útal, amely elem 
a saját akaratunknak a saját cselekedetoink fölött határozni 
képes tulajdonságával azonos. Ezt az anyagi világ jelenség-
változása fölött uralkodó akaratot a hívő így jelöli meg: az 
Isten mindenható. 

Az észlelés egyszerű ténye tehát magában rejt olyan 
kellékeket, melyek nemcsak az ember lelkes természetének 
érzékfölötti minőségét, de egyszersmind az isteni léleknek 
a természetben való jelenlétét is föltételezik. A teremtés 
minden létalakját átható olyan valóság nélkül ugyanis, mely, 
— ha az érzékek számára nem is, de az értelem, az ész szá-
mára mindenütt hozzáférhető, a világnak s abban bárminek 
is a megértése elképzelhetlen. 

Az anyagelvű világnézet az embert nemesebb részében 
csonkítja meg. 

Amennyiben az érzéki észleletre támaszkodó tudomány, 
— annak dacára, hogy az észlelet bármely tényében mellőz-
hetlen tényezőkként szerepelnek mindazok az érzókfölötti 
valóságok, melyek a vallás leglényegesebb alapfogalmait ad-
ják, — a hit tárgyait tagadó világnézetet hirdet, az embert 
éppen az őt leginkább emberré tevő tulajdonaiban csonkítja 
meg. Az a felfogás ugyanis, mely szerint az élettelen természet 
lelketlen anyagok és oktalan erők gépies összetétele; az élő 
természet pedig az élő lényeknek a maguk és fajuk fenn-
tartásáért kegyetlen kíméletlenséggel folytatott harca: ez a 
felfogás az emberben is az anyag érdekét emelve az okos-
ság fölé, a vagyont vagy fegyveres erőt segíti győzelemre 
az igazság és méltányosság igényeivel szemben. 

Emez, inkább társadalmi ártalmán kivül van az áltudo-
mánynak az emberi jellem megcsonkítására egy másik, egyéni 
s talán az előbbinél is ártalmasabb következménye. Ez abban 
áll, hogy a mennyország boldogsága helyett a pokol kínjait 
ülteti a szívekbe. Mert, lássuk csak, mit is jelent a gépies 
világnézet az emberre nézve? 

Nemde azt, hogy a mérhetlen világűr, az ő megszámlál-
hatlan csillagaival; a föld, a rajta nyüzsgő élőlények milliárd-
jaival; az ember, az agyat hevítő eszmékkel ós izmait 
feszítő indulatokkal; az emberi faj, sok ezredéves történe-
tével . . . minden, de minden csupán csak rideg anyagnak, 
céltalan törvényeknek lelketlen szülötte. 
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Mily ostoba színjáték a csillagos ég fenséges látványa, 
ha azok a roppant, ragyogó testek csak azért keringenek, 
azért fénylenek a végtelenben, hogy éppen keringjenek és 
tündököljenek. Mily irtózatósan vad és elriasztó az állatvilág 
tarka élete, ha az erősebbek csupán azért falnák fel a gyöngéb-
beket, hogy — a maguk fenntartása végett étvágyukat kielé-
gítsék. Mily vérfagyasztóan kegyetlen az emberi történet, ha 
a borzalmas háborúknak az a mórhetlen vérontása, mely 
már minden emberlakta földet számtalanszor áztatott ember-
vérrel, — pusztán a hatalmi vágy- s gazdasági felsőbbségórt 
vívott környörtelen küzdelem volt. Mily vigasztalan az egyéni 
lét, ha jelene csupán érdek-vezette szívtelen birokverseny; 
jövője csupán a halálig élet ós az utódokban. Miért is no szakí-
tanák el életök fonalát oly számosan azok, akik a világot ilyen 
lelketlen gépezetnek ismerik. Pedig e kétségbeesettek között 
olyanok vannak többen, akik vagyoni javak és társadalmi 
állás szerint, — külsőleg boldogítónak látszó jóllétet élveznek. 
Holott vajmi ritkán, vagy éppen sohasem oltják ki élőtöket 
oly hivők, akiket az anyagi nyomor külső sanyaruságai ret-
tenetesen gyötörnek. Ha semmi egyebet nein tudnánk is, 
ennyi önmagára is teljes bizonyíték lenne arra, hogy a bol-
dogság inkább függ a lelki, mint az anyagi föltételektől; — 
hogy igazán boldog csak az lehet, aki a világban többet lát 
egy szörnyű gépezetnél. Legyen bár egyébként az illető bár-
milyen szegény vagy ostoba, ha abban a tudatban tekint föl 
a csillagokra, hogy mindazok vole együtt valami közös, valami 
dicsőséges, valami kimondhatlanúl boldogító cél szolgálatára 
vannak rendelve: akkor a végtelen erők ós nagyságok meg-
semmisítő nyomása helyott amaz erőknek ós nagyságoknak 
maguk felé emelő vonzó hatalmát érzi. Ha azzal a gondolattal 
néz az állatokra, hogy bennük és általuk az élet egy maga-
sabbrendű, lelkes alak után törekszik: akkor a létért vívott 
küzdelmükben vad vérengzés helyett a célszerűbb, a tökéle-
tesebb megdicsőülését látja. Ha a történelmet azzal a meg-
győződéssel tanulmányozza, hogy a háborúknak hajmeresztő 
borzalmai, a számtalan félbeszakadt élet, az özvegyek, árvák, 
barátok keserű könnyei, — mind, mind szükséges áldozatok 
az emberek vad ösztönein keresztül érvényre s uralomra jutó 
nagy eszmék oltárain : akkor irtózat helyett lelkesedéssel 
ismeri meg faját; akkor önös, gyávalelkű elzárkózás helyett 
maga is az eszmények diadaláért él önkónytes áldozatúl. Ha 
saját élete végét nem a halálban lát ja ; hanem e földi létet 
is csak iskolának tekinti egy igazabb, jobb élet számára : 
akkor gyönyörrel keres minden alkalmat lelki javai építésére; 
akkor készséggel válialja az életnek minden terhét, — mint 
jelleme képzésére hivatott nevelő eszközt; akkor örömmel 
ragaszkodik az élethez s félelem nélkül, bizalommal néz a 
halál elé. 
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A tudomány vádja a vallás tudatlansága miatt. 
Ámde lehet a vallásos világfelfogás gyakorlatilag bár-

mennyire kívánatos és üdvös, mégis minden tanítása csupán 
a képzelet kárászéletű mennyei malasztja, ha a világ természeti 
és társadalmi életjelenségeit a saját szempontja alá állítani 
képtelen. Mit ér az az ideális nézet, mely csak addig áll meg, 
míg a figyelmet s az érdeklődést az anyagiasság magára 
nem vonja? Mit ér az a hit, mely áldozatul követeli a tudást 
és kész azonnal átkot mondani a tudományra s követelni 
a tudós fejét, mihelyt az igazságok önzetlen földerítésére 
törekvő kutatások a vallás hittételeivel ellentétes következ-
tetésekre jutnak? 

Ha a vallás valóban magasabb igazságot képvisel, akkor 
miként leliet az, hogy Európában ebben az évezredben éppen 
az egyház volt legelkeseredettebb, legvérszomjasabb üldözője 
minden fölszínre törő valláserkölcsi vagy természettudományi 
igazságnak? Ha a vallás a teljesebb igazságot képviseli, akkor 
miképpen történhetett meg az, hogy nem a vallás, nem az 
egyház emberei vezették rá az emberiseget az ujabb szá-
zadok világátalakító tudományos fölfedezéseire? És végül 
is, váljon nevezhető-e teljesebbnek, boldogitóbbnak az az 
igazság, mely — a mellette szóló érvek dacára, — csak ideig-
lenesen képes rózsás illúzióba ringatni a lelket; — de mihelyt 
az anyagi világ érzéki ismeretébe s az érdekhajsza minden-
napi forgatagába belemerültünk, erőtelenűl szétfoszlik és 
sokkal kínosabb vergődésben hagy, mintha soha nem is ál-
tattuk volna magunkat egy érzókfölötti világ örök üdvös-
ségével? Van-e nép, mely inkább az érzókfölötti valóságokban 
élne, mint a nagy múltú hindii nép? És van-e nép, mely él-
hetetlenehb, nyomorultabb, tudatlanabb, mint éppen a hindú? 

Bármely meghökkentően fogósoknak is látszódjanak 
ezek a kérdések, a kielégítő és természetes felelet mindenikre 
készséggel kínálkozik. S e feleletek csak megerősítik azt a 
levezetésünket, mely szerint a vallásos felfogás a teljesebb 
igazságot tartalmazza. 

Mindenekelőtt meg kell állapítanunk a vallásnak a tudo-
mányétól elütő társadalmi szerepét. Végső eredményében a 
természeti tudomány gyümölcse főként gazdasági jó : uralom 
a természeti anyagok és erők fölött. Á vallás gyümölcse 
inkább erkölcsi jó : uralom önmagunk felett. Ez okból a tudo-
mány teknikai szolgálatába a merész, úttörő, nyereségvágyó 
magánvállalkozás szegődik. A hit igazait ellenben óppen azok 
igyekeznek érvényesíteni, akik a vallásnak az érzéki szen-
vedélyekkel ellentétes szabályozó elveit egyéni jóból társadalmi 
közjóvá akarják szélesíteni. Azaz, a vallás arra rendezkedik 
be, hogy az egyszer, — kivételes egyénekben — elért hit-
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igazságokat, az erkölcsös emberi cselekvés törvényadó igaz-
ságaiként, minden emberrel közölje. Ez a közlés pedig, — 
az érzéki hajlamú emberek lelki és erkölcsi kiskorúságánál 
fogva, csak olyanszerfi nevelői módszerrel eredményes, ami-
lyent a gyermekek nevelésénél is követnünk kell. Ez a nevelői 
feladat a vallott elveknek és követett eljárási módoknak 
annál következetesebb egyöntetűségét kívánja, minél nagyobb 
az igazságok közlésére alakult szervezet. Másképpen van a 
tudománnyal. Míg a vallás a testet is a lélek szolgálatába 
állítja, addig a tudomány az ismerettel is inkább a testet 
szolgálja. Ε szerint a tudomány az ember érzéki hajlamainak 
kedvez s mint ilyen önmagától művelődik. Dicsősógvágy, 
nagy gazdasági siker reménye, a közönséges erkölcsi kvali-
tású embert mindenesetre sokkal inkább sarkalja munkára, 
mint az önmegtagadás a testi gyönyörökről való lemondás. 
Épp ez érzékies természeténél fogva azonban a tudomány 
nem rendelkezhetik a vallás szervező erejével. Ez erő hiá-
nyában pedig a társas életre született ember társas lelki 
szükségeinek a kielégítésére sokkal kevésbbé alkalmas. 

A vallás tanainak a hitterjesztós népnevelői fegyelemével 
járó megrögzödése mindenesetre gyakran hatalmas gát az em-
beri szellem továbbfejlődésében. Ez az akadály azonban nem 
a vallásos igazság belső lényegében, hanem köznapi népszerű-
sítésében gyökerezik. Ε tekintetben a tudomány helyzete 
sem sokkal kedvezőbb a vallás helyzeténél. Ha mégis, a tudo-
mány igazságai kapósabbak, ez onnan van, hogy könnyebbek, 
— de egyszersmind kisebb értékűek. Befogadásuk az értelem-
nek s kivált az akaratnak kisebb erőfeszítését igényli; de 
aztán kevésbbé jótékonyak. 

A vallásos magaviseleti ós tanegység érdekében folytatott 
üldözések az igazságnak tagadhatlanul sok, idő előtt sarjadó 
csiráját irtották ki. De csak olyan csirákat irthattak ki, a 
melyek a lelkekben való meggyökerezésre megfelelő élet-
erővel nem bírtak. Bármily fájdalmas és káros is az igaz-
ság elnyomása, mikor a hirdetett, de nem általánosítható 
világosabb igazság a kevésbbé tökéletes, de a tömegek köz-
kincsévé tehető igazság uralkodó elterjedését akadályozza : 
akkor az elméleti veszteség ellenére is az emberekkel az tesz 
főbb gyakorlati jót, aki az elmét felzavaró koraszülött igaz-
ságot elnyomja. A vallásban ez is az erősebb fegyelmezési 
képesség egyik tulajdona. 

De miért nem oly hatásos a vallási fegyelem a tudomáy 
fejlesztésére is, mint a vallási igazság népszerűsítésére ? Ennek 
egy külső és egy belső oka van. 

Külső oka az a körülmény, hogy a fegyelem csak a 
meglevőre, az általánosan elfogadott tanokra támaszkodhatik. 
A tudomány fejlesztése ellenben épp a létesítendővel való 
kísérletezést követeli. 
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Belső oka az a fegyelem, hogy segítséget nyújt ugyan 
a lemondásra, önmegtagadásra szoktató olyan magaviselet 
elsajátítására, mely a vallásos elmélyedést megkönnyíti; de 
akadálya olyan magánkutatásoknak, egyéni találékonyságot 
igénylő vizsgálódások űzésének, melyek az egyén szabad 
mozgását, szabad és néha szeszélyes gondolkozását kívánják 
— az eszmék születéséhez ós kidolgozódásához. 

Kétségtelenül, a vallási gondolkozás önmagától is ke-
véssé kedvez a sokoldalú érdeklődésből táplálkozó tudomány 
fejlődésének. A vallásban az elmét a lót legáltalánosabb, el-
vonteszméi foglalkoztatják. Ez eszmék körében pedig nehezen 
támadnak a természeti világ véges viszonyait megértető, az 
érzékies tudás körét kibővitő ötletek. 

Hanem a vallásnak ez a mostohasága a tudománnyal 
szemben a vallás egyházias hanyatlásához tapad, de nem jár 
annak a lényegével. Eredeti és úttörő fölbuzogásában ugyanis, 
— mikor a legsajátosabb jellemet mutatja, a vallás nemhogy 
belső vagy külső akadálya lenne a tudományos részletvizs-
gálódásoknak, de éppen a legnagyszerűbb tudományos föllen-
dülésnek a megindítója. Rómában a vallási műtermékek, a 
hitregék az emberi szellem első nagyobbszabásu produktumai. 
Ezekből ágaznak szét, ezekből merítenek ihletet — úgy szól-
ván — a művészet összes ágai; ezekből indúl ki az egész 
egykorú tudományt is felölelő bölcsészet. A keresztyénséget 
megteremtő nagy vallási megújulás szellemi ösztönt adott 
csaknem az összes emberi ismeretek vallásos feldolgozására. 
Időszámításunk első századainak a vallásin kívül aíig is van 
más irodalma. A tizenhatodik század nagy európai vallásos 
reformációja szintén egy bámulatos, máig is tartó szellemi 
fölébredésnek, éppen az újkori tudományos korszaknak volt 
a fölébresztője. A gondolatnak és tettnek az a nekilendülése 
ugyan, melyet a vallásos öntudat fölpezsdülése vezetett be, 
— az első századok reformációjával ellenkezően, — messzi 
túlszárnyalta saját eredetének eszme- ós hatáskörét. De 
maga az az áldásos mag, melyből az újkori művelődésnek 
dúsan termő terebélyes fája nőtt ki, a vallás talajában sar-
jadzott. 

A hit, mint a tudás kútfeje. 
A hit, a vallás azonban erőt s életet ad a tudománynak 

nemcsak abban a közvetett értelemben, mely szerint az emberi 
szellem vallásos megélénkülése élénkitőleg hat a szellemi élet 
más mezőire is, hanem élteti a tudományt abban az egyenes 
és hasonlíthatlanúl fontosabb értelemben is, miszerint a 
tudományt eszmékkel táplálja. 

A hitnek ós tudásnak ez a viszonya önkényt következik 
a kettő közös létföltételeiből. A tudásnak is, a hitnek is az 
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érzékfölőtti a tárgya. Az inkább módszeri, mintsem lényegi 
különbség közöttük főleg az, hogy míg a tudomány az ész-
lelés útján szerzett rószletismeretekből építi ki az általános 
elveket : addig a hit a magába mélyedő lelki látással föl-
ismert elveket teszi az élet részletviszonyainak szabályozójává. 
Ebből kettő következik. Először, hogy olyan korban, melyben 
a tapasztalati megismerés eszközei és módszerei még nagyon 
is fejletlenek voltak, az általános elvekkel egyedül rendelkező 
vallásnak kellett uralnia az emberszellem egész életét. Ez 
az oka annak, hogy a régi népeknél, — valamint az alacsony 
műveltségű mai népeknél is — a vallás körébe tartozott az 
emberi elme minden terméke. Következik másodszor az, hogy 
a vallásnak és tudománynak ma divó szétválása, sőt ellen-
téte, nemcsak a történelem tananyagaival, de az okossággal 
is, ellenkezik. Még pedig ellenkezik tudományos és vallásos 
szempontból egyaránt. 

Tudományos szempontból a vallás és tudomány szét-
válása ésszerűtlen azért, mert a vallás a tudmánynak is 
megadhatja azokat a szabályozó irányelveket, amelyekkel az 
erkölcsök útján a cselekvést is szabályozza. Hisz, amint törté-
netileg és néplélektanilag csakugyan a hit törzséből hajtott 
ki a tudás; logikailag is, a tudomány minden jelentős munkája 
— mondhatni — egy tágabb értelemben vett hittétel igazol-
ványa. Minden fontosabb tudományos igazság ugyanis, fölfe-
deztetése első szakában inkább a hitnek, mint a tapasztalásnak 
a világában él. A hit világában él nemcsak abban a közönséges 
értelemben, hogy — a vallási képzetek módjára — szükség-
szerű föltevést képez; hanem abban a sajátosabb értelemben 
is, hogy a legfőbb lénnyel hoz kapcsolatba. Mint ilyen, mint 
hitből eredő, a tudományos fölfedezés fölfedezőjót ugyanazzal 
a rendkívüli kitörő boldogságórzettei, ugyanazzal a minden 
lény iránt testvéries indulatot ébresztő szeretettel, ugyan-
azzal az önfeláldozásra késztető lelkesült odaadással tölti el, 
amilyentől a vallásos igazságok apostolai vannak áthatva. 

Minél szélesebb az ür vallás és tudomány között, annál 
több az akadálya a tudomány vallásos ihletődésének — mert 
annál inkább elzárkózik az elme az érzékfölötti behatások 
elől. Es minél hevesebb az ihlet a tudományban, annál inkább 
meddővé válik új igazságok világrahozatalában, annál inkább 
anyagi érdekek szolgálatába szegődik. 

De nemcsak az ideát ébresztő ihlet, intuíció az, amivel 
a vallás a tudományt termékenyítheti, hanem az egységesí-
tésre való az a hajlam és képesség is, melyet a vallás sokkal 
kevésbbé elvont és sokkal inkább hozzáférhető alakban ád, 
mint a bölcsészet. Az a tudat, hogy a természetnek oly 
szédületes bonyolultsággal szótágazó jelenségszálai valahol 
és valahogyan egyetlen középpontba futnak össze, a tudó-
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mányt állandóan újabb és újabb kutatásokra és fölfedezésekre 
ösztönzi azokon a területeken, melyek a tudományok 
ismert mezői között feküsznek. így például a természettan 
legmagasabb régiója valószínűleg kapcsolatban áll a lélektan 
legalacsonyabb régiójával. A természettan ismer ásványi 
delejességet és ennek a delejessógnek a rezgése a lila 
rezgésen túl fekvő legmagasabb fokú rezgés. A lélektan 
ismer állati delejességet és ennek a jelenségeit a legalacsonyabb-
rendű lelki jelenségeknek minősíti, mivel az öntudatlanúl 
lefolyó lelki események között is ez bír a legkevesebb értelmi 
és öntudatos tartalommal. Az állati delejesség is valószínűleg 
rezgés alakjában hat. Ezen a nyomon a természettan ós 
lélektan közötti, jóformán ismeretlen területen, bizonyára 
forradalmi fontosságú fölfedezéseket lehetne tenni. De a tudo-
mányok mai, hitetlen széttagoltsága mellett minden féreg 
csak a maga tormájában rág. Földhöz ragadt lelkünkkel, 
szellemünk szemeit nem bírjuk fölnyitni, hogy lássuk, de 
mindig lássuk azt az egységes valót, kinek lényéből a leg-
különfélébb dolgok mint ugyanazon kútfőből forrnak fel. Ha 
kellő mértékben meg lenne a tudosók lelkében ez a vallásos 
látás, akkor a hasonló természetű homályos ismeretterületek 
bővölködnónek buzgó búvárokban és tudásunk nemcsak a 
hasznos, anyagias, de a boldogító lelki ismeretekben is csodá-
latos eréllyel fejlődne. 

A középkor a tudományt a hit szolgálójának tekintette. 
Ez hiba volt, mert a tudomány a hitnek nem vakon enge-
delmeskedő robotosa, hanem hálás szeretettel adózó gyermeke. 
A tudomány a vallás emlőin nőtt fel s a hitből táplálkozhatok 
és kénytelen táplálkozni ma is. Ez okból a tudomány tartozik 
a vallásnak annyi jóindulattal, hogy ezt gyengélkedésében 
gyámolítsa. 

Ne mondja senki azt, hogy hit és tudomány összefer-
hetlenek. Az érintett észbeli okokon kívül az egész művelt 
emberiség vallási története mond ennek ellent. Hisz a maga 
nagy korszakában minden világvallás egyik fő feladatának 
tekintette az összes létező ismeretek rendszeres összefogla-
lását és földolgozását. És éppen e tudományos fölszerelésével 
volt képes a vallás leigázni az elméket. 

A vallás, mint az ismeretek rendszerezője. 
Akár töi'ténetileg, akár logikailag semmi sem termé-

szetesebb, mint az, hogy a hittudomány, a vallás nemcsak 
eszmét ad a tudásnak, de egyszersmind rendszerbe foglalja 
az ismereteket. Sőt a valláson kivül az ismereteknek más 
általános és igazi rendszerezője nem is létezik, nem is létez-
hetik. Hogy ma a vallás nem tölti be ezt a hivatását, ez nem 
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bizonyíték e hivatása nem léte mellett. Ez csak azt mutatja, 
hogy a hit és vallás ma el van alélva, meg az, hogy az 
ismereteink nincsenek rendszerezve. Hanem ha a vallás ismét 
a tudás rendszerezőjóvé lesz; akkor újra születik a haldokló 
hit ós páratlanúl nagy haladást tesz a tudomány. 

A vallásnak ezt a szerepót soha sem vették át és soha 
sem vehetik át a bölcsészeti iskolák. Mert a vallásnak éppen 
az a rendszerezés a föladata, mely a bölcsészeti irányokat is 
egyetemesebb szempontok alá összesíti. De nem veheti át a 
bölcsészet a vallásnak ezt a tudományos szerepét különösen 
azért sem, mert a bonyolult bölcsészeti okfejtések labirintu-
saiban csak az arra gyakorlott éles szemű kevesek bírnak 
eligazodni. A vallás ellenben a legmagasabb igazságokat is 
képes közölni a bölcsészeti okoskodások nyomozására képtelen 
tanulatlanokkal is. 

A zsidó ós keresztyén mellett az emberiség többi leg-
nagyobb vallásai a bramanizmus, buddhizmus ós konfucianizmus 
keletkezésekor mindenik egy-egy új világnézetet adott és 
oltott hívei lelkébe. Ε világnézetek összefoglaló szempontok 
alatt felölelték az összes egykorú ismereteket. A braminok 
— miként a régi zsidók írástudó papjai, valamint később 
a rabbik — nópöknek nemcsak papjai, de egyszersmind ügy-
védjei, orvosai, természettudósai, politikusai, sőt nemzetgaz-
dászai is voltak. Buddha előbb környezetének összes kiváló 
bölcsészeti és aszkéta telepét és tanát fölkereste és tanul-
mányozta, korának minden jelentős ismeretét elsajátította és 
csak azután, azoknak az alapján állította föl saját hittanait. 
Konfucius áttanulmányozta az összes, előtte összehalmozódott 
szentiratokat és történeti fölfedezéseket s a saját munkáit 
csak a régiekben foglalt tanítások kivonatának tekintette. Ez 
az életbölcsesóg töltötte el őt, ezt hirdette honfitársainak, 
amint száműzetésében az országot bejárta. A zsidó Talmud, 
valamint a perzsa Avesztá-hoz meg a mohamedan Koran-hoz 
írott kommentárok egész ősi tudományos enciklopédiákat 
tartalmaznak. 

Kutassuk csak a nagy vallások szent könyveit s tisz-
telettel kell meghajolnunk az előtt a buzgalom előtt, mellyel 
a hit apostolai az emberi belátás és tapasztalás ismeretanyagát 
összehordották ós összedolgozták. Amennyire fejletlen volt a 
műveltségük teknikailag, olyan tökéletlenek voltak az érzéki 
ismeretekre vonatkozó nézeteik; de ami nézetről tudomást 
szereztek, azt okulás végett megörökítették. 

Nézetek a világról: a) a bramanizmusban. 
A bramanizmus szent irataiban különösen a lót örök 

kérdéseinek a fürkészése föltűnő és fölemelő. A hivő lelkét 
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a végső ok titka nyugtalanítja, mikor ezt mondja: „Arról 
szeretnék hallani tőled, hogyan jö t t létre a világ és hogyan 
fog ismét létrejönni a jövőben; és miből áll? Miből keletkeznek 
élő és élettelen dolgok? Hogyan és mivé oszlott fel? s a 
jövőben mivé fog ismét feloszlani?" A felelet pedig e kér-
désekre: „A világ Visnuból l e t t : benne létezik; ő e világ 
létezésének és föloszlásának az oka és ő a világ". (Ramanuga: 
Vedanta-sutra, 1, 1,,. — S. Β. E. 48,92,.v) 

Más változatban: „Braman az, akiből ezek a lények 
lettek, aki által a létezők élnek, akibe halálukkor visszatérnek". 
„Akitől a világ teremtése, létezése és fennállása van, az Bra-
man1'. Annak az indoka pedig, hogy Bramant megismerjük, 
—• miként Pál apostolnál is, — többre becsülése a hitnek a 
jó cselekedeteknél. „Minthogy a puszta cselekedet gyümölcse, 
— mondja Ramanuga — korlátolt és mulandó, ellenben a 
Braman ismerésié végtelen és örök, elég okunk van a Braman 
lényének a vizsgálatára", (i. p. 156). 

A részleges okok fölött léteznie kell a minden véges és 
és korlátoltnak eredetéül szolgáló egyetemes oknak. Egyik 
upanisádban olvassuk: „némely balga bölcs a természetben, 
más az időben látja mindennek az okát ; holott Isten nagysága 
az, ami a bramakereket, — a világot forgatja. Ε világot 
mindig ő hatja át, ő az ismerő, az idők ideje ; ő ölt magára 
tulajdonságokat ós mindenttudást; az ő parancsára bontakozik 
ki a (teremtés) munkája, mely föld, víz, tűz, levegő és éter 
nevet visel. — Ő az, aki miután az egyik lényeget (a lelket) 
összehozta a másikkal (az anyaggal) összehozta eggyel, kettő-
vel, hárommal vagy nyolccal, össze az idővel is, valamint az 
elme finom tulajdonaival; — δ az, aki . . . mindent megtehet, 
de művének elpusztításakor mégis minden nélkül van: igaz-
ságban létezőként halad és különbözik mindon teremtménytől. 
Ο a kezdet, ki (a szellemet a testtel egyesítő) okokat hozza 
létre, az idő három neme: mult, jelen és jövő fölött áll s 
részek nélkül való . . . " (Svetas vateraupanisad 6, j u . — 
S. Β. E. 15 260 3)· A jelenés világnak széteső tünemény töm-
kelegében ez amaz összetartó egység, melyet nyugati nyel-
vünkön Isten, Abszolutum, lényeg, végső ok s más effélék 
nevén ismerünk. Az indiaiak Bramannak, a puszta Létezőnek 
mondják s ők is azt tanították felőle, hogy „sem a szem 
nem lát ja; — sem érzés föl nem fogja, — sem a fül, sem 
egyéb érzékek nem érzékelhetik . . . Következőleg az (érzéki) 
megismerésnek semmi olyan forrása nincsen, amely a puszta 
létezőt fölfoghatóvá tenné . . . A felfogásnak csak az a tárgya, 
ami a dolgok alkatát képező általános tulajdonságok és 
egyéb (alkatelemek) útján jelentkező különbségek által 
megkülönböztethető". Mert különben „az ismerés eszközeivel 
szemben a Braman helyzete is az lenne, ami egy tárgyé". 
(Ramanuga 1, , , — S. Β. E. 48 45.) 
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b) a buddhizmusban. 
A buddhizmust már nem elégíti ki a végső ok bramin 

felfogása. Nyilván éppen azért nem, mert a bramanizmus el-
fajulásával már nemcsak elméletileg fogták aként fel a 
teremtőt, mint az ismeret egyéb közönséges tárgyait; hanem 
az elbizakodott braminok Bramant egyszersmind az akara-
tuknak is alárendelve képzelték s azt vélték, hogy imáikkal 
és áldozataikkal Bramant, — mint aki az imákból és áldoza-
tokból táplálkozik — kívánságaik teljesítésére valósággal 
rákényszeríthetik. Innen származott a braminok istenítése. 
Mert ha az istenség akarata a braminoktól lett függővé, 
akkor a braminok kerekedtek az istenség fölé. 

Nem csoda tehát, hogy Buddha lángelméjének minden 
erejével küzdött a legfőbb oknak olyan fölfogása ellen, amely 
a nagy keresztyén reformációt megindító pápai bűnbo-
csánatnál is gyalázatosabb kicsúfolása volt a hitnek és 
vallásnak. Ε miatt a buddhizmus a teremtő eszméje ellen 
súlyos kifogásokat tesz. „Mert, ha lsvara-Isten — a világot 
örökkön ösztönző céllal alkotta, akkor ő nem önmagára lé-
tezik." Akkor ugyanis az 6 léte is létezése céljától függ. 
„Mindabban, ami él, fájdalom ós gyönyör törnek fölszínre: 
legalább ezek nem lehetnek az Isvara művei. Mert ha ő fáj-
dalmat és örömet okoz, önmagának is szeretettel és gyűlölettel 
kell bírnia. Ámde, ha szeret és gyűlöl, akkor őt nem lehet 
igazán önmagára létezőnek nevezni." Mert akkor szeretetének 
és gyűlöletének az indoka fölötte áll. Következőleg, a budd-
hizmus megnyugszik abban, hogy : „minden üres! sem személy, 
sem annak számára tér nem létezik, hanem az egész világ 
olyan, mint a képzelet. Magunkat összetett tulajdonságok 
halmazaként tekinthetjük? (Fo-so-hing-csan-hing. 4, l 8 . — 
S. Β. E. 19,205-7·) A mennyország gyönyöreire vonatkozó téves 
gondolatokat az érzékiség kemény kötelékei nyűgözik e föld-
höz. „A nemes ember számára, — amint a (lelkiismerettől) 
sugalmazott törvényre ügyelt, — a sötétség felhője (az üdvös-
ség) ragyogó fénye előtt megnyílott." (i.) 

Ha pedig e lemondó megnyugvás dacára is zaklatják a 
lét rejtélyei a buddhista elméjét, akkor a világ létezésének 
megoldhatlan problémájára ajánlott különböző megoldási 
módokat puszta értelmi formaképpen szemléli végig, de egyik-
kel sem azonosítja magát. Erre a kérdésre: „Melyek a mel-
lőzhető problémák?" A feletet ez: „Olyanok, aminők ezek : 
Örökkön tartó-e a mindenség? . . . Van-e vége? . . . Örökkön 
tartó is, végtelen is? Vagy sem az egyik, sem a másik? A 
test és a lélek ugyanegy-e ? Különbözik-e a lélek a testtől ? 
Létezik-e a tathagata (szent) a halál után ? . . . Vagy létezik 
is nem is a halál után? . . . Ilyen kérdésekre, amelyek mel-
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lőzendők voltak, az áldott Buddha nem adott feleletet." (Mi-
linda 4 2 i 5 . - S. Β. E. 35,205-6·) 

Ámde ez még éppen nem jelenti azt, hogy a buddhiz-
musnak az érzékin kivül más világban hite ne lett volna. 
„Három dolog van, — tanítja a buddhizmus, — melyeket e 
világban meg nem találhatunk. És mi ez a három dolog? 
Ami pusztulásnak ős halálnak alávetve nincsen, — legyen az 
akár öntudatos, akár öntudatlan, — azt nem találhatjuk meg. 
Bármely, — akár szerves, akár szervetlen lénynek azt a 
tulajdonságát, amely nem mulandó, szintén nem találhatjuk 
meg. Végűi, — a legfőbb értelemben, — nincsen olyan dolog, 
amelynek létezése lenne." Különösen kettőt nevez meg a 
buddhizmus, mint olyat, aminek a léte a jelenség világ okozati 
kapcsolatán kívül áll. Ez a kettő : „Tér és Nirvana." (i. 4. 7, 12, 13. 
— S. Β. E. 36 j102-3.) Hanem ezeken kivül, vagy inkább ezekben 
az érzókelhetlen dolgoknak egész rendje létezik. „A világot 
— ugyanis — az élő ós élettelen (érzéki és érzékfölötti) dol-
gok alkotják. És a tér, amelyben csak élettelen dolgok van-
nak, nem-világnak neveztetik." (Gaina-sutra 36 — S. Β. E. 
45, 207·) Az „élettelen" dolgok ismét alakkal bíró és alaktalan 
dolgokra osztatnak. „Az alaktalan dolgok tízfélék, az alakkal 
bírók négyfélék." (i.) Az alaktalanok végtelenek. Közéjök 
tartoznak: a dharma (buddhista hittan) és részei, a tér és 
részei, meg az idő. Az alakkal bíró dolgokhoz tartoznak az 
összetett dolgok és részeik, meg az atomok. „A tökéletes 
lelkek a nem-világból ki vannak zárva. Ezek a világ csúcsán 
székelnek: tökéletességre jutva a testüket ide (lenn) hagyják 
és oda mennek," (i. p. 211.) 

c) A kinai vallásban. 
A kinai tao-vallás is a buddhizmuséhoz hasonló határo-

zottsággal ismeri föl a lét végső kérdéseinek a fölfoghatlan-
ságát. Ennek dacára szintén komolyan igyekezik megadni e 
kérdésekre a józan értelmet kielégítő feleletet. 

„A régi emberek tudása elérte a legszélső határt, — 
írja Kvang-cse, a Lao-cse tanítványa. — Mi volt ez a szélső 
határ? Némelyek úgy tartották, hogy kezdetben nem volt 
semmi. . . . Mások így vélekedtek: volt valami, de anélkül 
hogy azt ismerhették volna." (Kvang-cse 2, 1, 2, 5. — S. Β. E. 
39,185·) Mások ismét „azt gondolták, hogy (kezdetben) voltak 
lények, s az eletet fokozatos elmúlásnak, a halált az eredeti 
állapotba való visszatérésnek tekintették." (i. 23,3, 1,10, — 
S. Β. E. 40,85.) „Ismét mások úgy hitték, hogy meg volt amaz 
ismerős, csak nem kezdettek még felőle véleményt nyilvání-
tani." (i. 39,18δ.) Aztán voltak olyanok, akik azt mondották: 
„Kezdetben nem volt semmi. Az éiet rendre keletkezett. Nem 
sokára azután halál követte az életet." (i. 40,8G.) 
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Kwang-cse élesen megbírálja a kezdetnek és a végnek 
ezt a végére mehetetlen keresését. „Volt kezdet, — mondja 
5. Volt kezdet az előtt a kezdet előtt" és így tovább a vég-
telenig. „Volt lót; volt nem lót. Annak a nem-létnek a 
kezdete előtt nem volt lót." (i. 39,187.) „Halál és élet nincsenek 
egymástól messze; de hogy miért vannak, az nom tudható. 
Az, hogy valaki okozta őket, avagy hogy cselekvő okuk nem 
volt, kétséges okoskodás. Ha a kezdetüket keresem, az a 
végtelenbe nyúlik vissza; ha a végüket kutatom, az liatár-
talanúl tovatűnik." (i. 40,130.) „ítéljük el az ilyen okoskodást 
és egyszerűen álljunk meg i t t!" (i. 39,188.) Mindamellett ő 
maga is azt mondja: „Mi azt valljuk, hogy nem-lét volt 
a (kút)fő, az élet volt a test, és a halál a más világ kapuja. 
Barátai vagyunk azoknak, akik elismerik, hogy lét és nem-
lét, halál és élet az Egyetlen Gondviselő alatt állanak." 
(40, 86.) Sőt Pál apostolra ós a János evangéliomra emlékez-
tetőleg kijelenti ezt is : „Ég, föld és én együtt alkottattunk 
s minden és én egyek vagyunk." (39,188.) 

Az egyesítő lény, kinél a világ jtitkait kutató elme, a 
Lao-cse hívei között megáll, a Táo. Ő az egyedül, önmagára 
létező. „Az ő gyökere és alapja önmagában van. Mielőtt ég 
ós föld keletkezett volna . . . ő biztosságban létezett. Tőle 
származott a lelkeknek, tőle az istennek titokzatos léte. . . . 
Ő alkotta az eget, ő a földet, Meg volt Thai-ki előtt és még-
sem tekinthető magasnak. (Thai-ki a kezdetbeli éter vagy 
ősköd, melyből a Jin és Jang együtthatására minden alakult.) 
Alább volt minden térnél, s mégsem tekinthető mélynek. . . . 
Régebbi, mint a legrégibb korok és mégsom mondható idősnek." 
(i. 39, 243·) 

De találunk Kwang-csenól egy, — tudományos szempont-
ból ennél sokkal érdekesebb, részletesebben kifejtett világ-
keletkezési elméletet. Hogy kezdődött minden lénynek a 
létrejövetele? — veti föl a kérdést Kwang. Jin és Jang, — 
így hangzik a válasz, — egymásra fényt lövelltek, egymást 
elborították és szabályozták . . . akkor, az így keletkezett 
dolgokban vonzalom és ellenszenv: annak az elkerülése, 
ennek a megközelítése indult meg határozott világossággal. 
Ebből eredett a hím és a nő elválása ós egyesülése. . . . 
Nyomor ós boldogság egymást hozták létre. Szelídség ós 
szigor egymást ösztönözték. Az összetömöri'ilósnek és szét-
terjedésnek a mozgásai megállapíttattak. . . . Ezek azok a 
szabályok, amelyek meghatározzák : az egymásra következés 
rendjót, egymásra való kölcsönhatásukat, — amint most 
egyenesen majd körforgással befolyásolják egymást, — amint 
kimerülvén megújúlnak ós elmúlván újra kezdődnek: ezek a 
polgok tulajdonságai." (40,128 _9.) Ugyancsak Kwang szerint: 
„A nagy kezdetben, a tér teljes ürességeben nem volt sem-
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mi, — nem volt semmi névvel nevezhető. Ebben az állapotban 
keletkezett az első lét, — de még mindig testi alak nélkül. 
Ebből keletkezhettek aztán a tárgyak, megkapván saját jel-
legüket. Az, aminek testi alakja nem volt, szétosztatott; s 
aztán szünet nélkül a (tulajdonság) átruházás folyamata követ-
kezett. Amint a dolgok teljessé lettek, létrejöttek mindenik-
nok a megkülönböztető vonalai, — amit mi testi alaknak 
nevezünk. Az az alak a szellőmet magába burkoló test volt; 
és mindeniknek meg volt a maga saját nyilvánulása, amit 
ini a természetének nevezünk. Ha a természet kiművelődik, 
visszatér sajátos jelleméhez; és mikor azt egészen elérte, 
akkor a helyzet egészen ugyanaz, ami a kezdetnél. Ez az 
azonosság tiszta üresség . . . olyan, mint az ég ós a föld 
egyesülése (a kezdetben.) Ez az egyesülés . . . olyannak 
látszhatik, mintha ostobaság vagy sötétség lenne; jóllehet 
ez az, amit (a kezdetben létező) titokzatos tulajdonságnak 
nevezünk. Ugyanaz, ami a nagy önmegadás (a természet folyá-
sának) (i. 39, 315.) 

A homályos sejtelmek e csodálatos tömkelegében mily 
különös keveredését látjuk a Spencer és Aristoteles, a Hegel 
és Pál apostol által megragadó szabatossággal ós szépséggel 
kidolgozott eszméknek 1 Korunk tudósai kétségtelenül sokkal 
könnnyebben érthető, világos nyelven tárgyalják a világnak 
és az életnek keletkezési és fejlődési kérdéseit; de igazság 
dolgában harmadfólezer év után is — váljon mennyivel ad-
hatnak teljesebb képet a lótfejlődés legáltalánosabb vonásairól. 

d) A parsi vallásban. 
A Zarathusztrától kijelentett parsi vallásban már a 

zsidó-keresztyén világfelfogás hasonmását szemlélhetjük. A 
parsizmus tanítása szerint ugyanis: „Akuramazda a világ 
számára a teremtményeket testileg állította elő. Első volt 
az ég, második a víz, harmadik a föld, negyedik a növények, 
ötödik az állatok, hatodik az emberiség. Mindenikben benne 
volt (az élet) tüze, eredetileg a hat lényegben szétoszoltan . . ." 
(Bundahis: Zad-sparam 1,20 — S. Β. E. 5159 .) Az ég helyett 
mondjuk az égitesteket, — amit a szó az ősi kifejezésben 
csakugyan jelent is, — ós a világfejlődésnek egészen azt a 
sorrendjót látjuk megjelölve, amelyet a mai tudomány meg-
állapít. A föld állásáról szintén ezt a sajátságos és meglepő 
leírást olvassuk; „Az ég, a föld, a víz és ami csak az égen 
van tojásalakú, mintha madár tojása lenne. Az ég a föld 
felé van helyezkedve . . . és a föld hasonlósága az ég közepén 
olyan, mint a tojás sárgája a tojásban . . ." (Dina-i mainogi 
khirad, 4 4 , 7 _ n . — S. Β. E. 24 8 4_ 5 ) . íme a föld és az égi-
testek gömbölyűségének újkori tana a régi ókorban! 
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A világfejlődés módjának meg ilyen leírására akadunk : 
„A világi lét a lelki lét gyümölcse; és a lelki (a világi) 
gyökere . . . Abból, hogy a világi lét a gyümölcs, a lelki a 
gyökér, a következés az, hogy nyílván minden látható és 
fogható dolog az érzékelhetlen állapotból fejlődik érzékel-
hetőbe . . . Az ember és más állatok testének az érzékelhe-
tősége az apáiktól származó magban láthatatlan és érzékelhetlen 
volt . . (Sihand-gumanik vigaz, 8,24 34 — S. Β. E. 24, l f t3 4.) 
Mintha csak a mai erő és anyagimádok istentagadó prédiká-
cióit hallanók 1 „A földön és a világmindenségben levő 
erélynek egy része — mondja Oshvald — további átváltozásra 
képes: azt nevezzük szabad erélynek. Az erélynek másik 
része önmagától további átváltozásra képtelen s állandó 
nyugalomba ju to t t : ezt nevezzük kötött erélynek. Az erély 
e két fő fajáról tudjuk, hogy a szabad erély állandóan apad ; 
következőleg a kötött erélynek éppen olyan állandóan és 
szabályosan gyarapodnia kell. Ebből minden történésnek egy 
egészen bizonyos és fölötte fontos egyoldalúsága folyik". 
(Monistische Sonntagspredigten, S. 169.) Ez az egyoldalúság 
egy szóval az erőnek, az érzékelhetlen létezőnek anyagja, 
érzékelhetővé való természetszerű átváltozása. 

A vallás lehetetlennek tartva azt, hogy a magasabbrendtí: 
a szellem, az értelem, az öntudat, az alacsonyabbrendűből: 
erőből, anyagból, tárgyakból származzon, a szellemit mondja 
az oknak, a testit pedig az okozatnak. így a parsi hit szerint 
i s : „Akuramazdának első gondolata a szellemi teremtés 
keletkezése . . . Első a szellemi alkotás, aztán az anyagi 
kialakítás és a szellemnek az anyaggal való keverése. Ettől 
van a teremtmények előmenetele, — és Vohumannak (a Lé-
leknek) bennök lakozó igazsága által: ez minden jó teremtményt 
tisztaságra és örömre ösztönöz . . . A dolgok teljes megértése 
Vohumannak a7, ember elméjében való laltozásából származik. 
(Dinkard, 9 J S . — S. Β. E. 37, 248 ) 

A tudomány azt tanítja, hogy az anyag ós erő fenn-
maradásáról szóló „lényeg törvénye a jelenségekben mindenütt 
mekanikiai okokról tanúskodik s ez úton az általános okozati 
törvénnyel kapcsolódik". (E. Haeckel: die Welträtsel, S. 94.) 
Ezzel szemben a hit nem nyugodhatik meg abban, hogy annak 
a világnak, amely a gépiessé változtathatlan szellemi és 
erkölcsi tulajdonokkal bíró embert is tartalmazza, az emberinél 
ne magasabb, hanem alacsonyabb értékű okot ós célt tulajdo-
nítson. Ezért már a régi Marda imádók meggyőződése szerint 
is „a világ mindenféle ügye a végzet, az idő és az önmagától 
létező örökkévalóság, a király és a hosszú életű Ür legfőbb 
határozata szerint alakúi. Ez okból a különböző időszakokban 
mindenkivel az esik meg, ami éppen szükséges, hogy meg-
essék". (Dina-i mainog-i khirad, 27, 8 , n . — S. Β. E. 24&7.) 
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És minthogy egy pusztán mekanikai erőktől mozgatott 
és mekanikai változásokkal alaknló világnak bármilyen fej-
lődése sem hozhat létre más mint gépies vagy állati minőségű 
eredményeket: a vallás a világ fejlődését minőségbeli átvál-
tozásában megújuló megjavulásában látja. „A mindensógnek 
a megújulása után — tanították a régi parsik — többé nincsen 
démon, mert nincsen csalás; és nincs gonosz lélek, mert 
nincs hamisság; nincs ördög, mert nincs pusztulás ; nincs 
pokol, mert nincs gonoszság; nincs viszály, mert nincs harag; 
nincs gyűlölet, mert nincs rossz indulat; nincs fájdalom, mert 
nincs betegség . . . nincsen szükségemért nincs kapzsiság; nin-
csen szégyen, mert nincs fólszegség . . . nincs eretnekség, mert 
nincs hamis állítás . . . Mindazok a gonosz gondolatoktól, 
gonosz szavaktól és gonosz tettektől vannak: (az ilyen) 
minden gonosszal megrakott népet az ördögnek kell szét-
szaggatnia". (Dadistan-i dinik, 37 i2o j. — S. Β. E. 18, I l8.) 

* * * 

Az ó- és újszövetségi világfelfogás alaptanai sokkal 
ismertebbek, mintsem külön ismertetésre szorulnának. Elég 
általában megjegyeznünk, hogy a bibliai kijelentések szám-
talan téves ós naiv személyesítéssel keverten a világszemlé-
letnek olyan elveit nyújtják, melyek a keresztyén művelt-
ségnek eddig elért bámulatos uralkodó szerepében találják 
igazságuknak és értéküknek minden szóbeszédnél ékesszólóbb 
igazolását. Mehanikus világfelfogást vallók, vakmerő és in-
dokolhatlan kritikával kételkedők a zsidó-keresztyén kultura 
fejlődése folyamán is mindenkor voltak. Ámde ezek s az ő 
nézeteik szinte nyomtalanúl sülyedtek el az élet hullámzó 
tengerén. Ellenben azok, akik lelket láttak a kövekben is, 
isteni célt és hivatást ismertek föl az égi csillagok és a földi 
gonosztevők pályafutásában egyaránt: azok nagy népeket 
vezettek magasabb műveltségre, hatalmas államok alkotásával 
boldogították az embereket. 

A világcél hite és tudata, az emberben. 
Hogyan is találhatná az ember érdemesnek élni, hogyan 

tölthetne el az élet „ösztöne" minden élőlényt a legmélyebb 
szenvedéllyel és a leghatalmasabb szívós akarattal az életre, 
hogy ha a lét nem hozna napról-napra valami jobbat, szebbet, 
igazabbat? Hogyan találhatná érdemesnek a búvár a teremtés 
titkainak a mélységeit kutatni, ha a létnek az a mehanizmusa, 
mely a megfigyelőnek a fölszinen leginkább szemébe tűnik, a 
világrejtelynek nemcsak látszólagos, de valóságos megoldása 
lenne ? Mi lenne az életigazságok megélésének fönséges gyö-
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nyöre, mi az ismerés nemes varázsa, ha látszólag rideg 
mehanizmus valósággal nem a teremtő erőknek, nem az isten-
ségnek szünetlen éledő új alkotásokba, folyton gazdagodó 
újabb érzéki öltözetbe ju tása? 

* # 
* 

Már ennyiből is elég világosan kitűnik, hogy az okos-
ság is, a történeti tapasztalás is nemhogy ellentétbe állítanák 
a hitet a tudással; de éppen ráutalják a tudományt is a val-
lásra. Ez nem is lehet másképpen. Hisz vallás és tudomány 
ugyanazt az emberi szükséget elégíti k i : mindkettő a lót 
megismerését szolgálja avégett, hogy cselekedeteinket cél-
szerűen, bölcsen ós boldogítóan irányíthassuk. A kettő közül 
azonban a mélyebb, a tágabb körű ismeretet, — eszmei ter-
mészeténél fogva, — szükségképpen a hit adja. Nemcsak 
azért, mert a tudományt is a hit vezeti többről-többre, ha-
nem még inkább azért, mert a széttagolódásra hajló tudo-
mánynak csupán a hit képes megadni az éltető, az eszméket 
nyújtó egységet. 

Nincs megértés, nincsen tudomány olyan magyarázó, 
általános elvek birtoka nélkül, melyek az elütő, szétszórt 
jelenségeket valami kölcsönös kapcsolatba bírják hozni. És 
épp a különfóleségekben az egyezést jelentő ezek az elvek 
a lényegesek, a jellemzők a tudományban. De nincsen hit és 
nincsen vallás, sem olyan belső meggyőződés, olyan vezérlő 
eszmény nélkül, amely a természet eseményeit is az ember 
élete történeteit is ugyanazon legfőbb lelki hatalom kormány-
zata alá ne állítaná. És épp a föld feletti világkormányzatnak 
az egyöntetűsége, a jó cselekvésnek ős igaz gondolatnak az 
a legfőbb itólő mértékadója a lényeges a vallásban. Hit ós 
tudomány ebben találkoznak. 

Azért a hit és tudomány viszonyát s e viszonyból mind-
kettőre kiható szerfölött fontos következményeket akkor a 
állapíthatjuk meg leghelyesebben, ha a hitet is, a tudományt 
is abban a közös vonatkozásában tárgyaljuk, melynél fogva 
az egységes világnak mindkettő egységes kifejezője. 

Dr. György J. 

1θ* 


