
A halhatatlanság helye hitelveink között. 
(I . EltII. Ca."".ler. oxfordi tani, nyomJ.n.) 

" II:! egyszer meghalimk, uj élet vur-e rlÍnk ?" 
Ez II kertlós egy idős Jób patriarchával , sót igen 
\"alószinli, hogy egy vagy más nlakball egy idős 
lIIagál'/ll az emberiséggel. XyiSl'luk csak ki fl történe
lem előtti időkből fMIH Rradt sirokat s látni fogjuk, 
hogy n sir sötél magau)'át az ősi kegyele~ és vonzl"I-
10111 rniklSnt óhajt<lUa en~' hi teni éteJnemuck, fegyverek, 
ruhák, ékessége I;: és szerilzámok felh almolWval. .\ 
k~l'dés ismét napirclHlen vlln: ot t zsong agyunk 
összes redőihen , fölvetl"c II rej tél~'ek hosszu soro
zatát, II melyekről II hajdankor lilit scm tudott. Akármi· 
kor kcletkezl'tt is a Jób könyve. - akár II pal
r iarchák, - vagy az ujnbfl binilat szerint 1\ Plato 
idejében - ti Vlidó prófétAk és 1\ görög bölcsek 
utjáhan sohasem állot t annyi akadály, mint R mennyi 
llliUla l)ijH.g ostromolja képzeletünket. A test és lé lek 
eg~· I"áshoz I'aló I'iszonyu II s1.el'l'cwtbclI , IlZ éJct 
jelcll tö!;ége éij becse ú ujkori lullomally hllta[mll.8 ,. 
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nll~retei szerint és II földgömb helye II I'ilil.gok rendszl>n'>. 
hen -- mindezek tál'ol állottak wlOk és nem I.:or
latozt"k őket szép relllén~·eikhen . A midőn tehát én 
ezt II MI'czeles tételt Cfn" fÖI'id értekezés k"re
lél>en tárg~'lIlom, feladatom nag~'sAgá~ IcljcS\!1l IÍlenem, 
,Iolt is tudoul . hogy II legiobb, II milll\lhatok. fogya. 
tékos leend. - _Gondolatom szerint " - IILolldá 
~:lIIerson is - .. azért nem igen írunk II lélek hal
Im\l\llanságáról. mil'cl előre tudjuk, hog,\' olvasóiuk 
nirflkoz&sat ki nem elégithetjilk. Mege~h(ltik, hog~' 
éppen Im mclliizzllk, ft mire ők leginkálJb szomjn. 
hOl.lak. S nkkor /IZlan kész az elégületlenség ... 
Vag)'is, minden kOlllo\~' ember hisz II halhMallan· 
sagban és Iwlig jobban. mint II mennyire Ilzt iga
Ioll li ludja. - S való jában, ki mondhamá el, ho~
ismeri az élelel eli annak mél\"ére bIlIolt? S ki 
lit. a ki elönkoo tndna \"arilzsOlui a fenséges lino
lIllisI ? A \'égtelen fejlóMs iSIeni szinjlilékát lll!:~girni, 
nekünk nem adatott, 

L 

Történelmi bizonyit t k . 

1\ dolog tet'lllE':szetéHI legink,\IJh lILegegyczik, ba 
" \'\"Ílrkol1ásunkat a multban kezdjük. A IlLiI)' II .enékbeu 
no vag)' csökken előltünk az élei lJeese, ug~'fLJlol~'1I1 
lu6n ékben fog 1I0ni I' a!!\- csökkenni enLLek II lJiael," 
nrk irt él1éke is, S JUi n~ilOg," 1 .. \\-01 állunk a 1"églesai 

LUel,-"'UapodL tól. czélszeril 'leend , ha U1eboillmerjilk 
uoku:l\.:. II \'élekedé;;f,t II kik hennílnkel Luegehiztet, 
\oiuí.."ot lltlnak "ekünk e'rrol il \'ih\.g \"alh\Sl\i, II luelyet
I~LL 1I~ " u.1W! I·i;;f,g Iegneuu~se lJ h UI]JILIIZhllntlli l'IIUllak 
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11t('j,'tWökit\-c. tlOgJtlll ol~'ko!' szuk körlJ(!1l mozogtak 
/os korlátDltnlJb feJfoglisllllk is helyeI Adtnk, 1111nyi 
lJilOIl.l"08. hogy náluk III erkölcsi nyereség iU-Qu 
liswll)b és 1\ III1!!"Y eszul(lkhez \""Ió ragaszkodás rendit.
hetetlen 1'011. Ig~' hÁt joggal fordulunk elsó sorhan 
IIZ ó bizonyság!ete]flkhő7.. 

Lejárt lIlIlZ idő, II mikor meg egyetemes sugallat 
1I 1.11)jil.n kövctclhenilk az örök életet. Tllllulm:\.nyaink 
Súran kideríllt, hogy C1. 1\ hit is, mint annyi nlos. 
ktllönhözó fokozniokon illenI keresztül. l iikor II gyer
mek sui.molgatni kezd: eg)" ... kel~ó ... Juirtlrn . . . 
"zaz , .. IIlPgközclitóleg feli,lézi elóttfmk IlZ ős gon
dolkOZflSlIlól1 esnpongó cs hntAl'Qz.1Ilnll kepeit Az ilyen 
gyermekies ehHe gondolllt\"ilágáb~ a l"éfJlclef! eszméje 
alig férkózhetell. Ez azonban mitsem von le magáll8k 
a hitnek n jelenlő~égé l)öl. ,\ Tflsmaniabeli Illa is 
~ kűkorszakbflll él, nelll él'lhelné meg u 1\e\\"ton 
_ I't zéfeh-eit , - 1; ni.ltoztllt-e ez VAlamit II mozgás lör
n~lIyein ? - lia be is lu/tnÓl.: bizonyitani, hogy min
dennelnil ilmhlrls egyenesen .1 hnlotlnk tiSlleletéból 
szát'!IIazoH, n hin) lélek I'ajjon nem éppell ol,\" 
slereteueljesen r:tgaszkodnék·e lovál)br'a is IIZ Ó menn~'ei 
:\Iyj ri. hoz·~ 1I.\"enk"wen nz fl meggyúzódésilnk is, h~' 
lIellleSebl) részfl1ll; uj éle~ ulán sól"llrog. történelmileg 
\'isSllll"ezethelu flZ áloruképekrc . és az animismIls 
hasonló lenm'szelfl elemeire. AmM lllközben sok 
IIlin,lem eMobou, sokal ll1f1gM)a 01\"fl87.101I. Cjabb 
indokokkal és I"llmkozllsokkal gazdagodott. Gondollll
IlIenete sokkal tisztábbA leli. .-\ rMgasrőjJtO remény 
~i le rj\'~zl el!e és egészen áL,Jnkituua. [gy, hogy ~j!~' 
"I':' !U ult,iu 111, örö]; Iéi eg.I'szerO képél szinl'á ltozat'II,'~1 
a1. et'kök~ i éle t rlnt.nl (.8 fén~'O \"onjfl l..r-e. i\leglehel. 
hVI-!Y ez eg.,·"lure elIlIk fl dm'l'lI IJllrI:!i hálorságból 



• 
indult ki. Későhh il közjóért hozo" ál,,",., , .. , 
kn', . . . - .r~ menyorszaggal JUlalrnauak a'wk" III anyákat 
II k~k gyermek·ágyhan haltak Illeg ; ugyszinIlÍr; 
(Me:rlOoban) azokat II kereskedóket, a kik utazás kÖl. 
ben pusztultak el. Az isteni rendelések és 1I101gálatok 
p.,onto! teljes itése már, egyházias .l!élyeget hord rnagin. 
Erdekes volna tudm, hogy vajjon a rendkivüli hÚII 
hiintetése vagy II kiváló erény jutalUlluása fl' lé irányult EI 
elóbb II figyelem ezekben a kezdetleges ,'a\lAsi MI. 
cselkedésekben. Az Exodus előtti Uj birodalom sirjnilr 
a i\ilus mellett jó korán jelentkezett az II felfogá', 
mely szerint II jövó élet kapuja elé helyezett isteni 
itélószók dönt II lélek sorsa fölött. 81 a llIegtorlás 
tana. fl melynek két ága erdemel különös figyelmet. 

"Z indiai bölcselet csakhamur II magaviseletDek 
adta az e lsőséget , Az ós árja be,'andorlók naivabb 
gondolata szerint még lángszárnyakolI szállonak u. 
elhunytak a világosRág birodalmáha; kesőbb 3lOnbau 
ök is pontosabh elemzesre törekedtek. Ug,\' okoskodw.: 
hogy az ember nlindig alkot valamit. 60ndolat, ~ 
es tetl folyton szerte árad egyéniségéböl. Ezek pad" 
nem kolönállók, hanem szoros \'iszonyb~n \'~nak 
egSlIlással és ó vele is. Más SZÓI'al, nnndenikne~ 
megvan a IImga erkölcsi értéke. A külvilág esemény. 
le'lajlanllk ugyan, de van egy eszményi vilAg, • ~OI 
ezek fcnlHaraduak II napi munkája közb~lI .~ 
gazdagitja elckel. ~:z t a felfogást fornlUláztAk IS, JO .... 
Krisztus clou, a következő alapell'ekhell: •• 
( Kanna) IleIIL veszhet el soha -, továbbáX 
IIZ ember a világra. mel~·et alkotott. -, rA a 
eleilLle csak halkan suttogwk, titkon 1811aeskoltak. 
a nemCi! eszme lassankint athatotta a \'aUÁSI» 
egel>z hirodalllllÍl. El a nCll lCS eszlue a tökéletell 

, 
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relld~erének alapja lelt 8 a nagy mitlden~hel\ 
kinek·kinek oselokodol.6ihez klipesI arányosan os~wtt& 
bo II nlegiJ1e~ boldogságol avagy swnvlldésl. Hamar 
rájöltek arra is. hogf az emberi jellem ueUl oly 
egyőntali'l. A szép vonásokat nem egyszer eH.lOlllAlyo
sitjll.k II bun sötét foltjai. Az egyik magával hordozza 
a megérdemelt jólétet, a másik rászolgál a fájdalolllra 
8 aZI el nem kerülheti. Bizonyos, hogya \'ilágegyetelll 
kormAny~tánll.k erkölcsi jellege nlll. Soha nem 
szullnyadó örök tömílly tartja müködésben. Ha IHAr 
elvettük jó tetteink jutalmát, a gonosZl'a kerűl a 801", 
hogy annak átUt is eJllQrdozzuk; \'a~'Y ha lelClt a 
hlÍullek büntetése, IIZ erén)' is szabadon el.ezheli IIZ 

Ó örömeit. E sZClint tehát ilt nines helye sem az örök 
üdvössógnek, som az örökk{>t&liógyötrolomnek.'\ lélek 
története lIlagá.bsll foglalja a lét<Jzésnek egész sorozllt9J; 
II csclek\'ő egyén mindenikben felveszi II lIlegelózó 
élet fonalat s érdemet vagy szégYElnt gyujt a jövő 
számára ; de minden életnek megvan II nekj megfelelő 
erkölcsi előzlIlónye s igy helye~ fogInI a mult összes 
tényezői között Később ezt a kulcsot a jelen élet 
viszonyaihoz is alkalmazlák, & euel lllag~·IIni.Zlák földi 
sOr$unk ezer változatát. A fejedelmi dicsősé,:! és le
alázó I'nbszolgasag, szegénység és gazdagság, egészség 
és betegség. botlás és siker - - \'égt<Jlen sorozatban 
miud \'Í8;jzavezethetók a rég IeIunI időkbe, leg~llb 
is annyira, a mennyire II képzelet vis~ont .11 .JÖ\·ÓI 

"lóre bevilágítja. Az eJUbel'Í ólet 8ztlleles ~1{ltlJ lör· 
léuotére visszapilllU)1 II jós t<Jkint<JLe 8. Pj)P tgy llIe.g· 
jo\"clldöli II halai utan kövelkezendo dolgnkat IS. 
Minélfogva az og(Ósz egy 8zakadatla~1 e~kölcsi l~núW
htttm oll'ad ÖSSle . .'Jlillllenki kö,"ctl SJIJÁI llIultJát é~ 
cgysumnnilld lIlegllhlpitja jö,'ójÓ[ is: ós e kÓI léLl)'OlO 
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eg-ytlUllIiikiltlest'1.J1 függ 'arka életl>ill~·!l.nkn",k 11Iinden 
\'áltOulSfI. Hossz... id':'n keres1.ltI! nem ill igen "olt 
ennél élclrel'nlól)h es elterjedtebb II.lapel'l'. Kzen épult 
fel egyik nng~' \'allásrendslcr 1\ mlÍ.Sik után. mint 
II brnhmsnislUull. buddhismllS s It kŰl.e]ll;:ori és ujabb 
hindu ralhis killöllféle :irnYlllatai. S elmondhlltjnk, 
hog,l' az emberi sziv égető s1.OIlljitt az igazságosság 
m,lll ki is elégitctte. t~ hi tl)cu egy \'ihal1épett kei)el 
se \'Mlolta 117. eget ,uzAI, hogy ft vihi.gren,l iglrzsagtnlllll. 
Itt wt, istenek. emherek es i\lIntok, nng)'alok és 
MnlOllok. fl men,\" es pokol 87.1illltlllan SQrQlsta II 
It 1ctOlll és ft jöl'ő nemzedék - az osztó igazság 
örök tör\'o!uyc nlllu egybefo!'Mnk. 

fnlllisi s1.empontWI azonban I"ol t fl hindu ten'e
zclhen egy H'1:,"'lCtcs hiány. Határozotl I"égezélja nem 
I"olt. Fol~' lonos hull:iun,:isnak kite\'e, ool'égzellen 
marmh, E szerini az a világraszóló esemeny, fl, mel~' 
fe l6 az l'gész teremtes közelit. csak az ('geSt l'ilAg 
elhIlUl \' II.láslI lehel. a mikor is HZ ÖfjiileS külső fonnlik 
eleny(!swek es az erkölcsi elei !lle~"S(,u llnisilhelellen 
('1'\,[ nja!.l) fejlőd6s súntel'el'C lépnek, Tűz meg nem 
Cl1I6s7,lhell. á]'\'iz el nem söpol'heti II jó 6s rossz örök 
CSi1';l il; ;:l1.ek II pus'f,wlAs uliÍn, megfelelő :llnkOl öltl'e, 
1'\!1u!t'e ujlJol IlIegjelcnnek, hogy lIlegkc7,tlik az ujabb 
kOI'i!wkot, .\ \' il:ig kOI'miÍnrl:lla erkölcsi jcllegil ugyan. 
,Ie azert itt nem vonja maga ut:in a jónnk \'(\gltg!8 
dia.l lllál, .\ puzsa th"Qlogin ezal:ltI. ug~'!lIICSllk ~ fel· 
tétlcn igll'lSligvssilg alapján, egészcn mAs eredlU en~ 
ju\un , 1\ midün nz lsten örúkktt:1I1.l 1I1'lI1I1IAI haDi' 
"UIYOU'I , AImra )1:\I.,lál, a miudelllluló l'rt'lI. 6rökre 
IIII~!! uem ;\\':nqthmja hlll:lhnl\.S cllcllfel<" a bu~ 
,.zellCII II' , UI'é flZ ors7.:ig; s h~ ké~~.N' is, de v~1 
lIu.:/ti .. ~".II\.: \elje ~ O I flZ ü Hk:tnllll, .-\2 elhulI~'llIk 1"lbI, 



a hnhilllllirl IIZ i,;\IÚ8Zék d (' jlil'liluuk S 1I,"OIlIOU kóVt li 
ütet cgy·(>gy széll "ngy torz aink il S'tel'inl, II 1llHyen 
lefol,'" életök, Itt osztjilk he ?ket, i-rtlemilk szerin!, 
/,jó !lo/ldo/a/, szó és /dl ]Jora,hcsonuHm: vng)' pe.lig 
II ,qUI/os: !,QI/dolal, 8zÓ és I!'II pok1:\hn, n hol oz utoilló 
IIng,\' nnp eljöl'(!t"le elótt különféle szeUl'edéseket kell 
kililllluiok, :\zntáll kÓl'etkezik 11'f. általlÍ llos fe l hÍln1Hl:i~, 
a Ini 1."01' n régen szét8zórt rokonság ujhól tolálkozik s 
kész régleg egJesl1lni ,\hunl birodn!tmilJ1I11, Ez 111. 

fumcpél,res időszak a fmslu)oÁ'I!/'cli \' i1/ty 1!If'gILjhodl\S 
nc\,(> alan ismeretes : ellől fog,'a ti világ il jó il~iny
unu elöljh'í'[(jbh II:1lall. ,.\ gOllosz 1lIí'bttiflztuhisll :11,011' 
hllll még uelll egészen leljes. ~;'f. eS:1k akkor meg,\' 
H'ghe, II mikO!' fl n'gi riMg az ujlm ol"lul át A föl,let 
lIg",\'anis inó hőség enlélOzti lllí'g. A kemóny szil.:lók 
hiil'l./III llllpig olynllok lesznek. lIliIIt 11Z Oh'ftsztOtl r .... 11I : 

,ol közle 117. igllZ ugy erzi IllagM, mintha ClWk cll.\'he 
lejl}f'H ftll'ö'!nrk, IlIig II bl1uöst II lGz megtisztiljn 
miwlen slllaktól. Akkol' :lzutAn nlí'gseunuisüJ n gonosz 
hmllhua. :\ sZ:lkndllllan hnn:z t'S IIáhOl'1I II jo örök 
g',I'vzehllel'el I'égződik. A hnzlIg'$lig. 11 11dok fnjzllli"u l 
eg~'l1l t ,l lángtenger kell";!:! kozepéue s7.0J'ul: ft sötétség 
hiJ'odaltwi llnk s7.ollnyfoltjlli f'los'l,lftnnk. ,\ pokollar. 
IOllllinylt Illeghódol s hőv iti é" ooltlogitjn il viblgm. 
Ez a lIIegujhodás 117. Istell lIkl1ntlll. Igy les1. II "ihíg 
otiJkkDu i:H'ökké Imllmtathm s heteIiI.: 11 hil'ő Irlrk 
ilnája :IZ fldl'ozil1t emhOl·isegell. IIllIely 1001." 81,ép, neiHe" 
'· ... n:i!:iSa1 ~'!lzllago.hll. lI1e~hiuell éh'ezi lsten tál'&1S.igll l , 
... \ hin. ln el 'köh.:si I'iliignézlet I\Zt követelto, hogy 

kl.I.: I ~lZ elét1 crc,lllIéu yek hez k"lm5t IllélIn nyO!> j."tll hU llI 

nSf'I'Jen: in alOu1llu I II I'nll,isol! él7.Ü!f'1 alI 18 1I1('1!' 
kll{'lIja. hog)' tdjr's{lljőlI 1I~, lsten akal'II111, Illnpil\1lssék 
IIH'/{ 111, u (l1'illI1l!1I s p!l,I'esüljö l1 lUin'[1'1I Iel'rmlm{otlY 
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• teremtő eúljaiuak kivihlléhen. A peng YÜigQftIet, 
caaJcugyan Ul~él\lem l i , bogy minden fotJ)'UkoIÚ& 
mellett ill • laajdankor goudoW'i'ilágáuk letfényeeehb 
emlt'kci kme 8Orouuk. \ 'alóuinQ, bogy Iuul rokoa 
fogalmaira is neUl csekt'ly befolyasi gyakorolt AlUd. 
In.ti" bölcsei és 1\ 7.end An!lIta lMuokai. esak • fizikai 
lét ábráuta alatt tUlhák elképUllni az OhIO igazdg. 
lIlolg*lcacMt ti!! a rnegujbodou fOld örömét.. Sem igeD 
érdekehe ökel a \'lI lódi henw élet. a mib':'l tulajdon
képl~n kö\"elkeztelui lehel. hogy ft lélek hiJéli II WM 
feloszlását. Pl.loe az énlem, bogy megkisé~lte be
buonyiwli a lélek halll.la&atlaneigá&. Az ú bulgÓ fára
dozása o./luál érdekesebb. mi\'el " menetel ké()el egy 
uj gondolalkőrl.le. E mellen ragaszkodik a régi szeIIt 
bagJoLlláll~·okhoz. ruelyeklwn iU-Qu \'isszhangra talál 
1\ hiudu bölcselet. Pythagoras és 1\ töhbi bölcsek 
mind tIIoiww a megtorlás tanát egy al\"ilá.gi itelóu.'-k 
alakjában: tanítottál;: a tóbbszörös ujraszuleté~ is, 
mit II. sors kereke subályoz. Plato. é-pp ugy mini 
Pindal'. a hyuUlllsok koszorus kölióje, sok tekinledK'1I 
relük lII.r t De a jövő megtorlás ünnepélyes képeivpI 
tulajdonképpen csak n képzelet ruh';'77' fel a vaJ.). 
ságot. Ezek nem is befol)'isolják II. mi igazi e~'élli
séglinket. merI az ki\'ul fe kszik az i dő és ráltozá8 
hil'odaJnuin. llint a. kelet hölcseinél. ug-y nÁla is kfllon 
világa "IUl a nem-születNI és elé,' l1lhedell dolgoknak, 
Ez a vilá4' pedig nem mis, mini a tiSltll !]Qlldolal, 
a szép, jó és ('ICll eszméll)' j l'ilé.ga, ho\'á 1! 1I~'é8Zel éli 
halál 1..e IleIIl lopódzhatik. Plato szerint a magasabb 
mh'cl\8ég szoros összllköuetésben áll a. liszlább erkölcsi-
~ggel : Ininélfog\'tI ezek közül eg~' ik sem lé\'esz&endú 
OSSzo u érzéki \'ilággal. A miUtlennapi laPas&&aIaI 
foruu\.it alkllhullzllllnk" itl nem lehel. A gondola&' 
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péllhíul. Mm foglal helyei II té rhOlI , ki sem torjeS'I,I
hetö: igya lélek ről is el lehet mondani. hogy 
a Inennyihen fel ludja fogni a kiUsó látszat fölött 
lebegő e~wH\kel. annyiban reszt is vesz az {n-ök 
életben. Epl) igy vezetjük 10 ujabhau II halhatatlan
MgOI az lsten létezéséböl. _ Ha n\ll lsten. akkol' 
II lélek él II hlllél utan is: ha pe<lig nincs ISlen, 
a lélek SCIIL UHu'ad fenn II halál utan. ~ Plato szcrint 
ugyanis az eszmók képezik az eg)'eduli \'atóságot. 
az igazság, 1\ maradandóság, az énel~1Il és összlHlng 
elvét II világon. A mikor tehat Siuuuiafci és Cebes 
(a Phaedo-ban) azt mondják, hogy ók inJ.:li.bb meg 
vannak gyózÖ<l\-e az eszmék l étezéséről , mint a lélek 
halhatatlanságáról, kellően kópviselik fl görög bölcsésw\ 
gondolatmenetél. Ilyenképpen mi is elmondhatnÓk. 
hogy bizoll}'osabbak vagyunk lsten létezésében, mini 
II lélek halhalatlanságában ; de minthogy hiszünk az 
eg~' ikben , a másikban is hiszíink. A párhuzam nem 
tökéletes ugyan, de annyi biz011yOS, hogy az ellUs 
mindkét eselben \'alarnely rajta kil'ül ós feletie álló 
dologra támaszkodik. Az összehasonlilásl még köz
\'otlenebbé tehetjük a kÓl'otkezökl)en: ~Sokk;il bizo
u)"osabhak vagyunk a jog és igazság eszméje, mint 
az lsten létezése felól s igy egyik gondolatmeuel 
a m'sikra \'ezet. - Vagy \' ilágosabball szóh"a: _A jog 
és igazsag e "ilagon az Isten lóte mellett hizonyil 
s töle egy pillanatra sem dlasz!lulIó 01." . 

Hang-sul \"ozni kivántam a Plato 1ll&gllinrlasAl, 
mivel mostanSág mi is inkáhb a bellon, milli a zsioló: 
kOl"CS"lléu)" gondoInt llyomában Im·tunk. ih e ~'ed (ll l 
evangeliumok nehezon iIIeszthewk be II Illal kor 
kOI'elébe II ('Ilhez képest átdolgozásra szorulnnk. ti Ul~U I 
!Il Okal lIul1" n ucgye<lik e\'augelimu szerzője is II snJIlt 



" 
kora !llIÍlrllÍlll "ttlul~O)7.lIi i~}"\'ke1.eIL .\ barom eb!6 
e,augl'l iumhflll. II jŐ\,(lr,j1 alkol01l fogalmak azokhoz 
II me;t .. illsi nll'llkOzá;"okhoz tAriozllak. a melyekben 
IlrBl'llIo rt>gi nerllzet i ,l ic)ju~~11 tIIjong ;\ vilig-i~le' 
1,,'Of,~llIi 11I1U~1 . ~c l .• i.l1er szerint - .maga II történelem 
j<; ('Il;~-g(' megnl11g1lJII: de az elso kere8ztén~'ek ut 
UClII i~' eneJruczltik. Inkáhb II héber bölcselke..l68 
II \"Ollnlokail kö\'ctték s ~ Ics hntAn'olllllnt huztak II. j~If''' es :IZ j'ljüremlO korszak közölt. [tóbhi akkor kezdődik, 
11 mikor IlZ ClU1)crlill eljön IIZ égből, hogJ birói székét 
elfogJnlja. Az els{' !uirom o\'Rngelil lltl IIg." is tUnlOli 
fd II tlolgot, lIliIlIIul ez II nerezetes esemél1J még 
II liUlitnin.rok élel(!b~n bekÖrcd:elllck. Pál aposlol is 
ezzel I,izlllljl1 II hiró lelkel fl közel jő,·óben . I~itll rgilli 
~zó lllltlok közúti is előfordul: ~lm'lIl Atlu\. aZKZ .3 mi 
, 'nmk eljön: - IIgy;;zinl"ll 3Z összes apostoli lel·ele. 
zt:,,.ekl)en, :l hol elml fl gomlolnllal l jiplen.n~·omon 
1:11:ilkoUlllk, Howíjlirull ehhez II.Z akkor uralkodó 
"hllt;lct az (llriláYI'ól, fl ho,'li fl llef.",'lilló leszálllUlt, 
húgy IIle!,'Szal)llditS:l IIZ elhullyl:lk lelkeil, ÖS a ,Ilell!l
"fs:,iqnll. fl hovH. !>ozelllmel hlllllltóblg fölemel kedhetik. 
~t~ ül egy illeig ISIennek jobbján: "Ie II kitt1~ön 
H\ol,e ll :lngyali kisjirette\ es trombit:l8zónd visszater 
s. ekk,,)]' a hivek, elevenek rs holtak egya.,illl elébe 
~!e,tll l'~. L.:itnimlu. hogy eg~' idóbell Pál is, fl Jézlllj 
Ig"l".l'Il'l"l' tlílllllRZkodl"n, mllgMní tette ezekel II l"iira
koz.n;;o.k:H. kt lilttdn hi"delelt e\"ullgeliu lIl itt érinlkeúk 
leglllkllbl) fl népies felfogással. .\ jö,·öt IIZ dlQIJI .. 8 

il { ,:/IlÍlllddds képe alatt lá tja: hel.ret es idöt !tiz ki, 
a !InkOl" - n, lottjelrc. nagyhil1elell fl rothfl, lfllldó 
' '''SI l'otlu\(llltbnságol es II hH1AIlIdó hallll'tAtlan~oI 
ült II IUlI"áril. 

EI ,I'ul :11. "'SZIIII'k':kl'ul il kereszlt'>n.1" ('!,.vhál. Ill ind· 
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" 
ezideig ki nem oontakOWH,. TedculJu\lmu Illost is igy 
éneket a Krisztusról: _HISZSl. lik, hog} eljövemiesI 
Incgilélni minket. - 1I0st is együt! emlegeti hitvallásá_ 
blln II tesi (elüímlu/(ístit és az ijrÖ!.- éJr-lel. :l l inlhog~' 
azonban az ilyen fogalmuk a mi láthatarunkró! vegkévp 
eltünooeznek. nincs miért \' itlllkOZlllmk az ""'/l'lQ; 
(-örök) különböző értelmezései fölön: az EllOCJj kötlFc 
X. resz IQ. versóben. például, az iirijk él"t 500 esz
tendóre nHl szalm\. llinket az egesz CSilI.: annyil>lUl 
érdekel. II UlcIIIl}"iben világot \'ct il hitel\" történetére 
s visszntilkrozi azt a légkört, a tllclyl)cn II Jézus 
nc\'elkedett. Elismerjük ugyan az emberi gJarlóságol, 
mel)' az LjlcslIlIllelllUlllhun itt-oli átvillan II llJegtorlás 
borzalmas képein , de annál ink:ibb sorgeljiik. lrogy 
II nagy llesler el\"eihen hin'a, a jelképck (symbolicus 
fomlák) mellóu('ssene.L::. IlI"ael es India prófétái és 
bölcsci mind azt kÖ\'etehék, bog)' a "ilagrcml legyen 
igazságos ; bár az életben különhözóképpen alkalJuaztitk. 
Pál apostol szerint, ('Ióhh "agy utó!)b. bizonyosan 
győz a jó. J::k.L::or a tekintély és hataloIll ellenséges 
et'ói mcgsemmisülnek . A halál nlája rendeltetik II 

diadalmas Fiunak. l~z szintén megbódol a Tcrellltó 
elótt, hog~' az Istcn legyen mindenbcn mindcn; 
- a min leginkábh megnyugszik a Illi hi trcmélJ,\'ü.nk: 
1I~'ellforlJlán II kereszténység hébel" typusokbtlJl feJez~ 
ki 1IZ árja őskor két fó gondolatát: összeköti nz el"kölcsJ 
és a \"Illlisos é l~t.ület igéll\'Cit s a megtorlással e~'ü lI 
az isteni akarat za\'llMalan teljesülését kih'eteJi. 



ll. 

A kételkedés okai. 

Az' mondhatni \'alaki, hogy tllRnapMg ezek II 
,i,;Zh~S ,}si k~l}(!k nekünk Ulitse mondanak. Khlobt\Lk 
1\ hitch'CI, 1\ melyre alapitn' \'ohnk: rel,adtuk II re
IllényI. /I Ulel~' nek npolasára törekedtek: Vll~os, ho.gy 
II Illi nem állhnt Illeg il tudományos \'11.!Igálodás elott, 
~z IIcm is kölheti le ii.llandÓan II vnllásos gondolatot. 
Ha hittlnket IQ\'ábbra is meg akllrjuk tartani, nem 
szn1mtl nnnak ft tóu)"ckkel miuduntnlnn összeli tköznie. 
A Illi hitünknek olyannak kell lClInie. hogy az ész, 
11 sziv és II lelkiismeret egyaránt helyb~nhagyja és 
rajta megnyugodjék. 

:\. kételkedésnek számos oka van. Vannak embe
rek. Il kik huzamos ideig élnek, kitéve nz örök kár
hOZllI borzalmainak. :\"ekik azlan mindegy, hogy ,'ali-e 
lsten. ,-agy csak eg~' erőszakos kényúr nl II ,-ilág 
kiml)'; székében, r\ mint összeomlik llZ ösi tekjlltél~', 
mely II ImJlságbllll és a hihliahllll Il)' jlnlkozott, a gyám 
lelkek I'ag)' közönyösekké nilnnk, \'llg)' éppen kétségbe 
esnek, :\ fOITlldalmi érzelm(iek pedig sül}'os \'ád,lt 
emelllek a \'ilág kOl'lmin\'Zás a ellen. mel\' az ö kfllön 
igéIlyeiket ki uenl elégiti. }l:\'sok elóti !Ileg az a 
menyorszng. a hol sz(inet nélkül imádkozlllínk, 
IlIPgH.I'al hOtuozza legszebh tehetségeink elpos\'lÍnyo
SO\IAsAt .. Az nelll tartja ébren képzeletünket. sot 
!lyO!"!lsz\.Olng hnt reá. Ha pedig lill ernberisi>gllek II 
Jih'ohen (Jsak örök zsolozsmát vag)' örök börtönt igér
lI?nk. merl'nylete., kö\'eménk el II szeretet ós igll z
~lIgO!lság legeleunhb törvényei ellen. 

. TO\'l\.~)h menve. a tagadás szelleme n legujabb 
(hn t! 87.erl1l l mutatja he a megalM.kodást 1'8 az ön-
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rllegndilst. ~Nézd csnk· - ig)' kiált fel , - . mily 
rengeteg és mily fenséges az égbolt ezer meg ezer 
csil\agR\'1I1. négelIben, ;, mikor még II föld \"oh az 
egész rnindenség központja, nz ember könnyen el, 
hitte. hog~' minden köriilöue fOrog" A felfm"alkodott 
ijnzés nkkor uh'edheleu; Illa már ez ki ,' an ~f\'a, 
.-\.z II szilli rd égboltozat II \"égteleustlgbe olvad át: 
a mozdulatlannak I'élt földteke Cflak igénytelen bolygó, 
mel\" kisér'i II 11111101: s ez a nap is esnk harmad, 
neg)"ed rangú JlZ óriás nApok elcrei közölt. Lásd be 
snjál esekéISsége(let. ~c hi r:desd többé, lrog~' minden 
eSlrk a le ke<lyctlért I'au. t.:g)" is ez II föld , egy pár 
kOl'$zak rnuh' l\, kilrill: s kialszik késObh még II nap 
I"ilága is. Ebben a roppant Illlgy l· iUr.gfol~·nmatbal\. e 
\'é~"e\ell n\ ltozások közölt, 1.:i l"ugy te. hogy az örökké
valóságba kll llllszkodol s ábrándoZl'a mondod: . élek, 
élni fogok mindörökké -? 

Különben is az egész \' IISlag önzésre mUlIIt. 
. l"gynn mit JUlhatsz II világnnk, hog~' örökre fen, 
tllMSOn téged ? ~Iién sónirogsz különb sors mán , 
mint IIZ lilI II Iok ? \" nn-e \"nlami érdemed, n lllinélfog'o'a 
eZI meguyel"heted ? Ajándékul ka l)ll1d mindene.lel. 
\' il rigra jöttél: az éleI lakomáján I'ig ezirnbol"akklll 
lIlIIImái : hát e7, nem el~g? Mi jogon követelsz ily 
nagy kitüntetest ? "agy tán au hiszed , hOg)' nélküled 
1\ n~gr milHlensi>g romba döt"? Az erény, mel~' nem 
ölLln~ab111\ keresi jutalmát. h/lili is. A szeretet. l1lel~' 
" ~HonzAs né-Ikül nem elégeden, tisltutalall Az i~z
sag. mely egynrllgára, még II I"égitélenel stelllben IS. 
nem !ltcr 1II(>~'lil\alli. - kárboton .• 

Ig~" dömi meg az aJ.-otQskodás - az lsten, 
élN. ign9ftgos9ftg, JIIen~' és pokol fOIui.!.: eszméi \"el 

1\ hitnek h!Il\I)lomát 


