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A Boromaeus Encyklíka történelmi meg-
világításban. 

A római Curia jónak látja időről-időre külöm-
böző feltűnést keltő nyilatkozatok által a művelt 
világnak emlékezetébe hozni, hogy a római pápának a 
hit dolgában tanítói és kormányzó hatalma az európai 
civilizáció haladása dacára sértetlenül fennáll és hogy az 
a római katholicizmus, amely a 16-ik században a refor-
máció ellenhatása gyanánt szervezkedett, még él és 
lankadatlan erővel uralkodni iparkodik. 

A jelenlegi pápától, akit rendkívüli jóságos és 
békés természetű embernek mondanak, három rövid 
esztendő leforgása alatt három ily feltűnést keltő nyi-
latkozat jutott napvilágra. 

Mondják, hogy a pápa ilyen nyilatkozataiért a 
felelősség nem őt, hanem azokat a legbölcsebb és leg-
tudósabb egyházi férfiakat illeti, akik őt körülveszik és 
akik mielőtt a pápa valamely nyilatkozata napvilágot 
lát, azt jól megfontolják és csak akkor adják azt ki, 
amikor arra a meggyőződésre jutottak, hogy ez a 
katholikus egyház érdekében hasznos és szükséges. 
Mondják azonban azt is, hogy azok a franciskánus és 
dominikánus szerzetesek, akik a dolgokat jelenleg 
Rómában intézik, nem oly okos diplomaták mint voltak 
a jezsuiták, akik XIII. Leo pápa idejében intézték el az 
egyház ügyeit. Tény azonban, hogy rég nem ült az 
apostoli széken pápa, aki oly hévvel és oly buzgóság-
gal követelte volna a feltétlen meghódolást a római 
szentszék tekintélye előtt mint a galambszelidségü, ke-
gyes életű volt velencei érsek, Sarto cardinálsi. 
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Azok közül a fontosabb nyilatkozatok közül, me-
lyeket X. P ius pápa kiadott az első a „de Pascendi 
breve" inkább a római katholikus egyház belső dolgait 
érintette. Az utolsó években majd itt, majd ott nagy 
számban oly dolgokat írtak és tanítottak róm. kath. 
egyházi férfiak, írók és tanárok, amelyek a róm. kath. 
egyház változhatatlan dogmáival ellentétben állanak. 

A róm. Curia összeszedte ezen tévesnek felismert 
tantételeket, számszerint kilencvenötöt, és azokat a római 
pápa ünnepélyesen téveseknek jelentette ki.* Szembe-
szökő, hogy ezen eljárás, a tévtanoknak összefoglalása 
és nyilvánosságra hozatala, a tévtanokat azoknak is 
tudomására hozta, akik az egyes írók és tanárok munkáit 
nem ismerték, azok létezéséről tudomással sem bírtak, 
és ekként a tévtanok — habár elitélő kommentár-
ral — éppen a római pápa által lettek terjesztve. Ez a 
terjesztés persze nem ártott volna a katholikus tannak, 
ha a pápai elitélés minden katholikusban azt a meg-
győződést keltette volna, hogy az elitélő pápának van 
igaza, de ez a feltevés éppen a müveit katholikusoknál 
nem vált be, és igy bekövetkezett az a nem várt ered-
mény, hogy a „de pascendi breve" a tévtanokat nem 
hogy kiirtotta volna, de még inkább terjesztette. 

A második nagyszabású határozatával, a „Ne 
fernere" dekretummal a római pápa a törvényhozás 
terén szerepelt. Ennek a tendenciája már merészebb 
volt. Belenyúlt a vegyesházasságok és a gyermekek 
vallása dolgában a más vallásúak jogaiba és a lelki-
ismereti kényszer kíméletlen felhasználásával és a val-
lási türelmetlenség megparancsolásával alágyujtott a 
vallási békének. Legközelebbről érintette ez a dekretum 
Magyarországot, amelynek jogállapota a vegyes házas 
ságok dolgában egy a római Kúriával hetven év előtt 
létrejött megegyezés által, úgy ahogy, rendezve volt. Az 
ezen megegyezésben adott engedményeket a római 
Kúria most egy tollvonással akarta megsemmisíteni. 

* Lásd Modernizmus és protestantizmus című felolvasásomat. 



7 

A Ne temere elleni felháborodás Magyarországon oly 
erős és hatásos volt, hogy a Kúria kénytelen volt 
engedni. Ez volt a Kúria második kudarca. 

A harmadik legújabban megjelent nyilatkozat az 
„Edité saepe" néven ismert encyklika, melyet a római 
pápa abból az alkalomból bocsátott ki, hogy a XVI. 
században élt Boromaeo Károly bibornok és milánói 
érsek szenttéavatásának évfordulója alkalmából ezen 
szent kiválóan jeles tulajdonságairól megemlékezett. 

Ez a Boromaeo Károly ugyanis IV. Pius pápának 
unokaöccse, rendkívüli vallásos és istenfélő ember volt. 
Úgy látszik ész dolgában nem volt valami kiváló egyé-
niség, mert életírója Soranzo Hyeronimus jó tulajdon-
ságait magasztalván kiemeli, hogy a tehetség hiányát 
szorgalommal és jóakarattal pótolta* 

Érdeméül rótták fel azt, hogy abban a korban, 
amelyben a pápai udvar világi iránynak hódolt és 
különösen a pápák rokonai (nepotes) helyzetükkel 
visszaéltek és azt hatalmuk és vagyonuk növelésére 
kihasználták, kegyes és tiszta életet élt. 

Boromaeot ezért az egyház oly tiszteletben tar-
totta, hogy V. Pál pápa őt 1610-ben szentté nyilvání-
totta, amely szenttényilvánítás ugyan az elhalt érsek 
dúsgazdag családjának, egy turini lap összeállítása 
szerint, 300.000 frankba került, amelyet az eladósodott 
V. Pál és udvaroncai díjakban beszedtek, de ez ter-
mészetesen mitsem ront le Boromaeo érdemeiből. 

A római Curia bölcs tanácsadói a szenttényilvání-
tás 300 éves emlékünnepe alkalmából időszerűnek vél-
ték a szentté nyilvánított Boromaeo reformátori műkö-
dése és a korabeli protestáns reformátorok fenhéjázó 
és megátalkodott tevékenysége között párhuzamot vonni 
és a protestáns reformátorok és az őket támogató 
fejedelmek és népek felett kemény és sértő ítéletet 
mondani. 

* Ranke: Die röm. Päpste in den letzten vier Jahrhunder-
ten. Lipcse. Dunker & Humblot. 11. k. I. k. 210. lap. 
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Lehetőleg szószerinti fordításban közlöm a hír-
hedt encyklika szavait, azért elnézést kérek a kissé 
nehézkes stílusért. 

A szövege a következő: 
„Szenvedélyes vágyak uralma alatt, amidőn az 

igazságnak csaknem minden felismerése meg volt zavarva 
és el volt temetve, a tévelygésekkel állandó harc folyt 
és az emberi társaság magát a gonoszságra vetve, 
rossz végnek látszott eléje menni." 

„Emellett támadtak gőgös és lázongó emberek. 
„Krisztus keresztjének ellenségei, akik a világi előnyt 
keresik, kiknek istenük a has". Ezek, miután gond-
juk nem az erkölcsök javítására, hanem a hit fő-
tételeinek megtagadására irányult, mindent össze-vissza 
dobáltak, a maguk és mások részére a féktelen önkény-
nek szélesebb útját tárták, vagy legalább nyilván arra 
törekedtek, amidőn magukat az egyház tekintélye és 
vezetése alól kivonták, hogy romlott fejedelmek és népek 
szenvedélyeinek hódolva, az egyház tanítását, alkotmá-
nyát és fegyelmét, mintha ez egy rájuk erőszakolt járom 
lenne, megsemmisítsék." 

„A gonoszok példáját utánozva, akiknek a fenye-
getés szó l : „Jaj néktek, a kik a gonoszt jónak és a jót 
gonosznak mondjátok" ; a forradalmi lázadást és a hit-
nek és erkölcsöknek ezen megsemmisítését „újításnak" 
(reformációnak) önmagukat pedig a régi fegyelem hely-
reállítóinak mondották. Valóban pedig mint rontók lép-
tek fel, mert azáltal hogy Európa erejét harcok és há-
borúk által kimerítették, a jelen kor külömböző elszaka-
dásait és meghasonlásait idézték elő." 

Az encyklika ezen támadása főkép Németországban 
a reformáció hazájában keltett nagy felháborodást. 

„Das sind Faustschläge in das Antlitz der geschicht-
lichen Wahrheit, welche unser Zeitalter nicht mehr ver-
trägt" írja Dr. Harnack Adolf a berlini egyetem nagy-
nevű tanára a Neue freie Presse 1910. évi julius 31-iki 
számában, és ezzel röviden és velősen indokolja meg 
a németek felháborodását. 
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Ezen felháborodás oly általános volt, hogy a német 
kormány — konzervatív volta dacára — kénytelen volt 
Rómában diplomáciai úton elégtételt kérni. 

Az elégtételadás abban állott, hogy a római pápa 
sajnálatát fejezte ki, hogy encyklikája félreértésekre adott 
alkalmat, mert δ nem a német reformátorokat értette 
és a német protestánsokat legkevésbé sem akarta sér-
teni és egyúttal elrendelte, hogy az Encyklika Német-
országban közzé ne tétessék. 

A német protestánsok nagy része nem volt ugyan 
ezen kissé langyos mentegetődzéssel megelégedve, de 
aki a pápaság történelmi szereplését és hajthatatlan 
ambícióját ösmeri, be fogja látni, hogy a pápa ezen 
nyilatkozatával egy protestáns hatalom előtt meghódolt, 
ami bizony a pápai szék tekintélyét semmikép sem 
emelte. 

Magyarországon mi protestánsok ugyan szintén 
megbotránkoztunk az encyklika támadásán, nagyobb 
vizet azonban nem zavart még az a körülmény sem, 
hogy a kalocsai érsek az encyklikát egyházmegyéjében 
kihirdette, egyrészt talán azért nem, mert a miniszter-
elnök a hozzáintézett interpellációra adott válaszában 
a királyi tetszvényjog érvényben létére utalva, biztosította 
az országgyűlést, hogy a kormány a vallási békét meg-
zavarni nem engedi, másrészt talán azért is, mert 
mi magyarok nem igen tőrödtünk azzal, hogy milyen 
véleménye van a római pápának a protestantizmusról 
és a protestáns reformátorokról. 

Nem is volna okos dolog Magyarországon e miatt 
valami háborúsdit kezdeni. Nálunk az a klerikális moz-
galom, amelyet egy korábbi felolvasásomban * ismer-
tettem, ugyan még mindig munkálkodik, de az utolsó 
képviselőválasztások tanúságot tesznek arról, hogy az a 
25 éves aknamunka, amelyet a klerikálisok kifejtettek, 
dacára az óriási megfeszítéseknek, a katholikus sajtó 

* A klerikális mozgalom Magyarországon. Felolvastam a 
Dávid Ferenc egyletben 1910. január hóban. 
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által hirdetett nagy sikereknek és az elmúlt államkor-
mány el nem tagadható támogatásának, nálunk hiába-
való volt és mindinkább alaposnak bizonyul az a remé-
nyünk, hogy a magyar nép bármily hangzatos pápai 
encyklikák által magát a békés együttműködés teréről 
elzavartatni engedni nem fogja. 

Ha mégis az „Edité saepe" encyklikával foglal-
kozunk, ezt inkább azért tesszük, mert egy nagy több-
ségében róm. katholikus vallásúaktól lakott ország mű-
velődésére nem lehet közömbös, ha az egyik vallásfele-
kezet szuverén és csalhatatlannak mondott feje oly 
dolgokat állít felőlünk és elődeinkről, amelyek a törté-
nelmi igazsággal merően ellenkeznek. Indokoltnak vél-
jük tehát, ha tisztán tudományos szempontból „sine 
ira et s tudio" rávilágítunk arra, miként homályosítja és 
ferdíti el a történelmi igazságot Krisztus urunk földi 
helytartója az „Edité saepe" encyklikában. 

Abban teljesen igaza van az encyklikának, hogy a 
reformáció keletkezésének korában az igazságnak fel-
ismerése megzavarva és elhomályosítva volt és hogy 
ezt a zavart és eltérést az igazságtól az emberek ön-
zése és szenvedélyei okozták. Csakhogy ezt a nagy 
zavart és erkölcsi romlást nem a reformátorok okozták, 
hanem az erkölcsi romlásnak és az igazságtól való el-
térésnek felismerése okozta a reformációt. Midőn a rom-
latlan lelkű, ideális felfogásoktól eltelt fiatal szerzetes 
Luther Márton Rómába ment, borzadva látta azt a posványt, 
amelybe a XV. századbeli pápaság a kereszténységet 
jutatta, megbotránkozott azon, hogy az áidozópap abban 
a pillanatban, amidőn a iniseáldozatot végezte, isten-
tagadó szavakkal becsmérelte az áldozatot. 

A XV. század végén (1492-1503) uralkodott az a VI. 
Sándor pápa, aki egés^életében csak világi élvezetek, vágyai-
nak és becsvágyainak kielégítése után törekedett. Min-
dig csak azon járt az esze, miből húzhat több hasz-
not, miáltal szaporíthatja fiainak hatalmát és vagyonát. 

Abban a korban ugyanis semmi különös nem 
találtatott abban, hogy a római pápának fiai voltak, 
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akik persze — miután pápákul rendszerint már aggas-
tyánok választattak — többnyire még mint kardinális-
fiúk születtek, de midőn apjuk Péter apostol székébe 
ült, mint a pápa fiai nyilvánosan elismertettek és nagy 
befolyásra és hatalomra tettek szert. 

VI. Sándor pápa fia volt az a hirhedt Borgia 
Cézár, aki miután a családjával ellenséges viszonyban 
állott Sforzákat, Malatestákat és Manfredieket elűzte és 
birtokaiktól megfosztotta, saját barátai és rokonai ellen 
fordult. Ármányos módon kiszámított kegyetlenséggel 
kelepczébe csalta barátait és irgalom nélkül életüket 
vévén, birtokaikat hatalmába kerítette. Saját testvérét, 
mert tőle befolyását féltette, a Tiberbe dobatta, orgyil-
kost bérelt sógora Arragoniai Alfonz meggyilkolására és 
midőn arról értesült, hogy megsebzett sógora életben 
maradt, felkiáltott: ,,ami nem sikerült nappal, sikerülni 
fog este". Betört hálószobájába és a magával hozott 
hóhérral megfojtatta a szerencsétlen embert. A pápa 
kedvencét, Perotot, aki Borgia Cézár gyilkos tőre elől 
a pápa karjaiba menekült, ott szúrta le Césár saját-
kezüleg. Az áldozat vére a pápa arcába szökött. 

Krisztus földi helytartója ezeket a bűntetteket nem-
csak elnézte, hanem maga is részes volt bennök. Volt 
szeretőjének leányával, a hirhedt Vanozza Rózával pápa 
korában is fentartott viszonyából négy fia és egy leánya 
született. Leányával Borgia Lukréciával vérfertőztető vi-
szonyt folytatott* Ismételve férjhez adta és ha egy férj 
útban volt, méreggel el lett távolítva. A Borgiák mérge 
hírhedté vált és végre maga a pápa esett áldozatául. 
Egy Corneto nevű igen gazdag kardinálist meg akart 
mérgeztetni, hogy örökségét elkaparítsa. Erről a kardi-
nális értesülvén, megvesztegette a pápa szakácsát, hogy 
azt a mérget, amelyet a pápa neki szánt, adja be a 
pápa ételébe. Ez megtörtént és a pápa attól a méreg-
től halt meg, amellyel mást akart elpusztítani.** 

* Patuzzi: Geschichte der Päpste. 891. I. 
** Ranke idézett munkája. I. 34. I. 
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A keresztény hit és a tiszta erkölcs a XV. század 
végén és a XVI. század elején annyira sülyedt volt, 
hogy egy egykorú olasz író szerint X Leó pápa korá-
ban Rómában nem tekintették művelt embernek azt, 
aki a kereszténység felől téves nézeteket nem vallott. A 
pápai udvarnál a katholikus egyház dogmáiból, a 
szentírás tartalmából tréfát űztek, divatba jött a keresz-
ténység alapelveit gáncsolni, a hit titkairól megvetéssel 
beszéltek. Maga X. Leó pápa egy alkalommal midőn a 
a Péterfillérből nagyobb összeg folyt be, örömmel fel-
kiáltott: ,,Lám a mese Krisztusról mennyit jövedelme-
zett már minékünk!" 

Emellett az erkölcsök Rómában annyira hanyat-
lottak, hogy X. Leó korában előkelő egyházi és világi 
férfiak nyilvánosan társalogtak félvilági nőkkel és mi-
dőn egy ilyen nő, a hires Imperia 1511-ben meghalt, 
a Gergely-kápolnában pompás síremléket állítottak 
néki, amelynek felirata az elhunyt nő bájait magasz-
talta* 

Katholikus irók, persze nem a jelenkorból, elisme-
rik, hogy a hitélet és erkölcs romlása Luther korában 
nagy volt. így Bellarmin jezsuita egyike a protestan-
tizmus leghevesebb üldözőinek, azt í r ja : „Néhány év-
vel előbb, hogy a Luther és Calvin-féle eretnekség ke-
letkezett, egészen eltűnt volt a komolyság az egyházi 
bíróságoknál és a fegyelem kiveszett az erkölcsökből, a 
szentírás tanulmányozásával senki sem törődött, az 
istenit nem tisztelték, úgyszólván már nem is létezett 
vallás.** 

Maga a pápa, X. Leó utóda, a tisztes életű, igaz-
lelkű és kegyes VI. Adorján a wormsi országgyűlésre 
küldött Chieregati nuncius részére kiadott utasításban 
ezeket í r ja : ,,Tudjuk, hogy hosszabb időn át sok meg-
vetésre méltó dolog történt a szentszéknél: visszaélések 
az egyházi dolgokban, túllépések a jogok gyakorlásá-

* Patuzzi idézett műve. 904. 1. 
** Ugyanott. 
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ban: minden gonoszra fordult. A fejtől a romlás a 
tagokba, a pápától a főpapokra ment á t : mindnyájan 
eltándorodtunk, senki sincs, aki jót tett volna egyetlen 
egy sincs."* 

Ez a történelmi igazság! Ebben a korban jelent 
meg Luther és bátran hirdette, hogy ezek a pápák nem 
Krisztus helytartói, hanem valóságos Antichristusok. 

És Luther megjelenése és támadása mély hatással 
volt az egész keresztyénségre. Nem csupán az volt 
támadásának nagy eredménye, hogy az emberiség nagy 
részét a sötétségből felszabadította, de a Luther által 
kezdett reformáció érdeme, hogy a római katholicizmust 
is megjavította, mert például és ösztönzésül szolgált az 
egész emberiségnek, tehát a római katholikus egyház-
nak is a hitélet fejlesztésére és az erkölcsök javítására. 

Luther fellépése és a reformáció terjedése folytán 
egész Európában és éppen a legjobb katholikusok kö-
zött az volt a közóhaj, hogy az elvilágiasodott római 
katholikus egyház tekintélyének emelése és az abban 
meglazult fegyelem helyreállítása érdekében maga az 
egyház lépjen a reformok terére. Különösen a katho-
likus fejedelmek és kivált a császár, V. Károly egyre 
sürgették a pápánál a zsinat összehívását, amelytől az 
egyházjavítás nagy munkáját várták. 

És ime a pápák voltak azok, akik az általános 
zsinat egybehívását leginkább ellenezték. Miért? Azt 
hinné az ember, hogy aitól féltek, hogy a zsinat által a 
pápai hatalom fog megcsonkíttatni, pedig dehogy, attól 
féltek csupán, hogy a reformok a pápai jövedelmeket 
fogják csökkenteni. Amidőn Rómában hire terjedt, hogy a 
zsinat össze fog ülni, a pápai udvar összes adás-vétel 
tárgyát képező hivatalainak az ára tetemesen csökkent.** 
Úgy hatott ez, mint egy börzehír a tőzsdei árfolyamokra. 

Ennél az érdekes börzekérdésnél áttérhetünk arra 
a vádra, amellyel a legújabb Encyklika a reformátoro-

* Ranke idézett műve, I. k. 61. I., aki az eredeti forrás-
ból merít. 

** Ranke idézett müve I. 74. 1. 
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kat vádolja, „hogy ők csak a világi előnyt keresik, 
istenük a has". 

Ugyan melyike a reformátoroknak szerzett vagyont 
működésével ? Mindnyájan szegény emberek voltak és 
szegénységben haltak meg, habár egyeseknek, mint pl. 
Calvinnak, aki egy gazdag köztársaságnak jóformán 
feje és lelki vezére volt, alkalma lett volna vagyont 
szerezni. Tudjuk azt is, hogy Luthert elvei elhagyásáért 
megkínálták a bíbornoki kalappal és ha a has lett 
volna Istene, könnyen elérhette volna azt, amit az ency-
klika szemére hány. 

De az Encyklika szerzői nemcsak adósok marad-
tak annak bizonyításával, hogy a reformátorok világi 
előnyökért harcoltak, hanem vagy a maguk vak tudat-
lanságát árulják el a történelemben, vagy azokról, akik-
nek az Encyklika szól, feltételezik, hogy tudatlanok, 
hogy sejtelmük sincs arról, hogy az a vád, hogy „iste-
nük a has" nem jó helyre van címezve. 

Az Encyklika azokról az állapotokról és időkről 
emlékezik meg, amelyek a reformáció korában fennállot-
tak, mi sem akarunk tehát korábbi vagy későbbi idők-
ről említést tenni és a világért sem akarjuk azt vizs-
gálni, vájjon Krisztus urunknak az a mondása „az én 
országom nem e világról való" megfelel-e a róm. kath. 
egyház főpapjai mai vagyoni helyzetének. 

Nézzük tehát csak azt, hogy állott a dolog a refor-
máció korában. 

A pápák a XV. és XVI. században felhasználták 
a felsőolaszországi fejedelmek egymás közötti és a 
velencei köztársaság közötti torzsalkodásokat és majd az 
egyik, majd a másik párttal szövetkezve azon a címen, 
hogy minden földi fejedelem a pápa hűbérese, majd az 
egyik, majd a másik fejedelem birtokát kobozták el és 
hűbérül adták fiaiknak és rokonaiknak. Ha a pápa 
meghalt és a pápaellenes párt jutott uralomra, a volt 
pápa rokonai és kegyencei lettek eltávolítva és helyüket 
az új pápa rokonai és emberei foglalták el. 
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II. Gyula pápa (1503—1513) kivételesen beérte 
azzal, hogy rokonait az urbinoi hercegséggel elégítette 
ki, azután pedig az elődje által elűzött római családok-
kal, az Orsini, Colonna, Vitelli, Baglioni, Varani, Mala-
testa és Montefeltri családokkal, akik VI. Sándor halála 
után abban a reményben tértek vissza, hogy a Borgiák 
által elkobzott birtokaikat visszakapják, elegyedett harcba 
és birtokaikat az egyház részére lefoglalván, ezáltal meg-
vetette alapját a pápai világi birodalomnak. 

Ezen pápai birodalomban a kitüntetések osztoga-
tásánál és a közhivatalok betöltésénél a hatalmi érdek 
és a pénzügyi szempont volt irányadó. Gyakran történt, 
hogy kardinálisokat is pénzért nevezett ki a pápa, és a 
püspöki állások betöltésénél a római Curia folyton azon 
volt, hogy egy-egy megüresedett állás betöltésénél mi-
nél több hasznot húzzon. Minden kitüntetésért, amely-
ben a pápa a Dataria útján valakit részesített, egyelőre 
meghatározott összeget kellett fizetni és a Curia és a 
fejedelmek közötti viták rendesen azon szolgáltatások 
körül forogtak, amelyeket a Curia egyházi hivatalok 
betöltése alkalmából követelt. 

A pápai birodalom bevételeinek főforrását képezte 
a közhivatalok eladásából befolyt jövedelem. Minden 
hivatalt egy bizonyos pénzösszegért meglehetett vásá-
rolni. Azok közt a hivatalok között sok volt olyan, 
amellyel valami hivatalos működés nem járt, így pápai 
titkárok és írnokok százával neveztettek ki bizonyos 
taksa lefizetése ellenében. Más hivatalokkal és ezek ára 
természetesen nagyobb volt, nagy jövedelem járt. Ilye-
nek voltak a procuratorok, a notariusok és az adószedők. 
Ez utóbbiak az adókból befolyó jövedelmet egyszerűen 
megvették a pápától, aztán tetszés szerint nyúzták és 
zsarolták a népet. A Chigi-féle levéltárban lévő jegyzék 
szerint Rómában 1471-ben 650 eladó hivatal volt, ame-
lyeknek ára körülbelül 100,000 scudittett ki.* Az összes 

* Egy scudo körülbelül 6—8 korona értéket képviselt. 
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tisztviselők a procuratoroktól kezdve az ajtónállókig 
megvásárolták tisztségeiket és amikor a pápáknak pénzre 
volt szüksége, egyszerűen szaporították a hivatalokat, 
így tett VIII. Innocens, aki egy új kollégiumot alapított 
26 szekretáriussal. Ezért 60,000 scudit szedett be, 
VI. Sándor 80, II. Gyula pedig 100 írnokot alkalmazott 
fejenként 750 scudiért. 

X. Leó pápa, akinek sohasem volt pénze, akiről 
Vettori Ferenc azt írja, hogy éppen olyan lehetetlen, 
hogy a pápának egyszerre ezer aranya együtt legyen, 
minthogy egy kő magától a levegőbe felszálljon, töme-
gesen eladta a bíbornoki székeket és egymaga 1200 új 
hivatalt létesített, amelyet pénzért eladott. Ez volt az a pápa, 
aki a bűnbocsánatot pénzért adogatta, amely visszaélés 
tudvalévő Luther fellépésére az első lökést megadta. 

A pápák jövedelmeikkel többnyire rokonaikat gaz-
dagították, de midőn a reformáció hatása alatt a köz-
vélemény felzúdult és a pápaság a létért való küzde-
lem terére szoríttatott, akadtak pápák akik az össze-
harácsolt kincseket a róm. kath. egyház céljaira és a 
hit ellenségeinek kiirtására gyűjtötték és fordították. így 
V. Sixtus, a nagy spóroló, aki alacsony származásból 
emelkedett föl és egyszerű igénytelen módját pápa korá-
ban is megtartotta 5 és fél millió scudit gyűjtött össze 
hivatalok vételárából és a közadókra felvett kölcsön-
pénzekből és ebből egy fillért sem juttatott szegény 
rokonainak, de százezreket adott a pogányok és az eret-
nekek elleni háborúkra, és végrendeletileg hátrahagyta, 
hogy ezt a kincset más célra fordítani nem szabad. 

Tagadhatatlan, hogy az ellenreformáció amely a 
XVI. században a reformáció leküzdésére Rómából in-
dult ki, az előbb ecsetelt sybaritizmussal szemben bizo-
nyos puritán asketizmust váltott ki. Az ellenreformáció 
ezen iránya az erkölcsök dolgában bizonyos túlzott 
asketizmust követelt, amely azonban, miután az emberi 
természet megtagadásával járt, nem javított az erkölcsö-
kön, hanem a valódi erkölcsös élet helyett a képmuta-
tást és az álszenteskedést eredményezte. 



17 

A hit dolgában az ellenreformáció kérlelhetetlen 
szigorral állapította meg a hittételeket és anathémákkal 
sáncolta körül azokat. Főcélja volt az egyént és a gon-
dolkodás szabadságát elnyomni és a pápai hatalom 
abszolutizmusát minden téren érvényesíteni. 

Az a dogma hogy az egyházon kívül nincs üdvö-
zülés a legerősebben preciziroztatott és ennek elkerül-
hetlen következményei amelyekről egy előbbi felolvasá-
somban megemlékeztem,* a más vallásúak legkímélet-
lenebb üldözései ki nem maradhattak. 

Feltűnő, hogy azzal a hitbuzgósággal és szent 
élettel mellyel a XVI századbeli nagy pápáknál talál-
kozunk, megfér a legnagyobb kegyetlenség. Szóval hir-
dették, hogy Krisztus vallásának alapelve a szeretet, de 
nagymesterüknek parancsát hogy szeressék ellenségei-
ket, nem követték. 

Campeggi bibornok, VII. Kelemen pápa követe, 
aki a császárnál a protestánsok üldözését sürgette, eze-
ket í r ja : „Jogos ezt a mérges növényt tűzzel-vassal 
kiirtani". A fődolog az, hogy jószágaikat el kell kobozni 
Németországban épúgy, mint Magyarhonban és Cseh-
országban. Mert az eretnekekkel szemben ez az igazság. 
„Ha felséged, írja a követ, csak a vezérekhez is tartja 
magát, nagy összeg pénzt szedhet el tőlük, amely úgyis 
nélkülözhetlen a törökök elleni hadjáratban". 

Caraffa János Péter kardinális aki 79 éves korá-
ban pápává választatott és IV. Pál nevet vette fel, a 
megtestesült szigor volt. „ígérjük és esküszünk," mondja 
a bullában, amellyel a hivatalát elfoglalta, hogy igazán 
arról fogunk gondoskodni, hogy az egyetemes egyház 
és a római udvar reformja megvalósíttassék". A reformot 
azzal kezdte meg, hogy a külömböző szerzetrendek 
meglazult fegyelmét helyreállította, az inquisitiót újra 
szervezte és néki azt az irányt megadta, a mely azután 
százezerek ártatlan vérébe került. A szigorú erkölcsbíró 

* Dogma és türelmetlenség felolvastam a Bethlen Kata-
körben Marosvásárhelyt 1910 március hóban. 

2 
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külömben, a ki kardinális korában a nepotizmus ellen 
erősen kikelt, mint pápa unokaöccsét Caraffa Károlyt, 
akinek a mint ő maga mondotta, karja könyökig vérbe 
volt mártva, kardinálissá nevezte ki, másik két unoka-
öccsének pedig hercegségeket adott. Midőn meghalt a 
római nép összetörte még életében felállított szobrát és 
annak a tiarával ékesített fejét végighurcolta az utca 
sarában. 

Az ellenreformáció egyik legpregnánsabb alakja volt 
V. Pius pápa. Családi néven Ghislieri Mihály, alacsony 
származású, már 14 éves korában dominikánus barát. 
Kora ifjúságától kezdve a legnagyobb nélkülözésekhez 
szokva, pápa korában is megmaradt egyszerű, puritán 
életmódjánál. Szigorúan megtartotta a böjtöt, durva 
ruhában járt, idejét imának, ájtatosságnak és az inqui-
zíciónak szentelte. A nép el volt ragadtatva midőn a 
pápa az ünnepi körmenetben hajadonfővel és mezítláb 
az őszinte kegyesség kifejezésével arcán, ősz fehér sza-
kállal végig haladt Róma utcáin. Jószívű és barátságos 
tudott lenni, de a bűnpörökben hozott ítéleteket soha 
sem enyhítette, mindég azt találta, hogy azok túl eny-
hék. Katholikus írókat, kik irataikban szabadabb véle-
ményt mertek nyilvánítani, irgalom nélkül kivégeztetett. 
Azzal gyanúsították, hogy a Bartholomaeus-éjszakát ő 
készítette elő, bizonyos hogy Medici Katalinhoz írt levelei 
alkalmasak voltak, a gyilkosokat tetteik végrehajtására 
serkenteni. „Nem lehet Istennek tetszőbb dolgot csele-
kedni, írja a pápa, mint ellenségeit, a római katholikus 
egyház ellenségeit üldözni.* Nem elégedett meg azzal 
hogy az inquizíció az új bűnöket büntette, 10—20 év 
előtt történtek után is kutatott. A vasárnapot szentség-
telenítőknek és Istenkáromlóknak átszúratta nyelvét és 
a gályákra küldte őket. A szerzeteseket és apácákat 
annyira megrendszabályozta, hogy közülök sokan kere-
ket oldottak és ott hagyták a zárdát. 

* Alex Patuzzi, Geschichte der Päpste. Bécs. 
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Vallásossága a más vallásúak elleni végtelen gyű-
löletben nyilvánult. II. Fülöp spanyol királynak és a 
vérengző Albának kor- és elvtársa volt. Uralkodása 
alatt folyton égtek a máglyák. A hugenották elleni harc-
ban gróf Santafiore katholikus vezérnek kiadta az uta-
sítást „hugenottát nem szabad fogolyul ejteni, a foglyát 
azonnal meg kell ölni", Albának németalföldi vérengzé-
seivel annyira meg volt elégedve, hogy érdemei jutal-
mául kalapot és kardot küldött neki ajándékba. 

A kegyetlenségnek visszataszító példáját adta az 
a nagy pápa is, ki V. Sixtus néven ösmeretes. A biro-
dalmában elszaporodott haramiákat kiirtandó, megtiltotta 
a fegyverviselést. Négy parasztfiút fogtak el és fegyvert 
találtak náluk. A következő napon volt a pápa koroná-
zási ünnepe, és ebből az alkalomból kegyelemért 
könyörögtek nála. Megtagadta, mert a míg ő él a gonosz-
tevőknek meg kell halni. Mind a négyen aznap fel 
lettek akasztva és a koronázási szertartás napján ott 
lógtak az angyalok hídja fölött. 

Egy fiatal suhancot halálra ítéltek, mert a sbirrek-
nek ellenszegült. Minden szem könybe borúit, midőn a 
síró gyermeket a vérpadra vitték és a nép kegyelemért 
könyörgött, hivatkozván a bűnös ifjúságára. „Inkább 
adok neki egy pár évet az enyémből, de meg kell 
halnia," volt a pápa határozata. 

Ezt a kegyetlenséget még a vallási rajongás sem 
menti. 

Folytathatnók még ezeknek a történelmi adatok-
nak a felsorolását, mert csak ezután következtek a 
tömeges gyilkolások, mint a Bartholomeaus éjszakája 
stb. De nagyon eltávolodunk a reformátorok kórától és 
talán ebből elég annak a megcáfolására, amit a „Saepe 
Edité" encyklika állít, hogy a reformátorok voltak a 
gonoszok, akik azt a sok jót, amivel Róma a refor-
máció korában az emberiséget ellátta, gonosznak mon-
dották. 





Quo vadís? 
Elmélkedések a látható és láthatatlan 

túlvilágról 

felolvastam a budapesti 
jobbpartí protestáns mű-
velődési egyesület Í9Í0. 
évi december 9-én tartott 
estélyén. 





Quo vadís? 
Elmélkedések a látható és láthatatlan túlvilágról. 

Semmi sem képes az embert vallásos áhítattal 
inkább eltölteni, őt jobban Istenéhez emelni, mint az 
amit érez, ha egy tiszta derült éjszakán a csillagos égre 
feltekint és révedező szeme a mindenség titkaiban el-
merül. A hivő emberi lélek sejti, hogy az amit lát, egy 
természetfölötti titokzatos nagy ország, amelyben az 
általa imádott mindenható lény, az Isten lakik, hogy ez 
a mennyország. 

Az a mennyország, ahol az egyház tanítása 
szerint az Isten az ő angyalaival és szenteivel, egyetlen 
fiával, a megváltóval az oldalán, a szentlélektől körül-
sugározva ül az ő trónusán, kormányozza a világot és 
ítél elevenek és holtak felett. A hivő keresztyén hinni 
köteles, hogy ez a hely valóban létezik. Odafönn van 
valahol a magasban, hogy is ne hinné, hiszen minden-
nap imádkozik, miatyánkhoz, aki a mennyekben van és 
az ő egyszülött fiához, aki szállá alá poklokra és feltá-
madva felemelkedett atyjához a mennyek országába. 

A menny és a pokol tehát a szentíráson alapuló 
térbeli fogalmak és a keresztyén felfogás szerint kétség-
telen, hogy egy a térben határolt mennyország tényleg 
létezik, hogy az fönn van az égben és a keresztyén 
egyház dogmáját képezi, hogy az üdvözülő ember 
halhatatlan lelke a test halála után abba a menny-
országba költözik. 

A hivő keresztyén ebben a hitben él és hal, nem 
is keresi és kutatja, hogy hol van tulajdonképpen az a 
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mennyország, megnyugszik benne, hogy rövid földi 
élete után úgyis meg fogja azt találni. Az ám, de 
Ádám evett a tudás fáján termett almából, Prometheus 
fellázad az istenek ellen és az ember nem éri be azzal, 
hogy sötét éjszakán a csillagok ezreit csodálja, hanem 
előveszi a látcsövet és méregeti, kiszámítja az égi 
testek jövését, menését, távolságát, nagyságát és súlyát, 
előveszi a spectroscopot és vizsgálja a csillagok fényét 
és ennek színéből meghatározza a csillagok vegyi 
alkatelemeit és hőmértékét, megállapítja azokon a 
szerves élet lehetőségét vagy lehetetlenségét, meg-
határozza azok keletkezésének és elpusztulásának törté-
netét millió évekre visszamenőleg és millió évekre előre 
és oly bámulatos csodákat fedez fel, amelyekhez képest 
a keresztény legendák összes csodái csak igen gyönge 
és halvány képét adják az Isten hatalmának és meg-
nyilvánulásának. 

Miután igen tisztelt hallgatóim, nem félek attól, 
hogy önöket ezzel keresztyén hitükben megingatom, 
bátorságot veszek magamnak önöket felkérni, hogy 
engem egy rövid félórai kirándulásra azokba a szférákba 
kövessenek, amelyekbe az ember hite a mennyországot 
elhelyezte. 

Mielőtt útra kelnénk, nem lenne érdektelen egy 
visszapillantást vetni azokra a mithoszokra, amelyek az 
ókor kultúrnépeinél az emberi léleknek a halál utáni 
sorsa körül szövődtek. Ez azonban felolvasásomat 
nagyon terjedelmessé tenné és ezért annak kiemelésére 
szorítkozom, hogy az ókor kultúrnépei csaknem vala-
mennyien hittek az emberi lélek halhatatlanságában. 
Vallásaik nagyobbára a természeti tünemények személye-
sítése által alkották meg isteneiket és a legrégibb kul-
túrnépek, a hinduk, az egyiptomiak, a perzsák azt vélték, 
hogy az emberi lélek az Istenség emanátiója, mely 
megtisztulván földi salakjától, mihelyt arra méltó 
lesz, visszatér az Istenséghez és azzal ismét egyesül. 
Megegyezik ez a keresztyén felfogással, amely szintén 
az Istennel való egyesülésben keresi és találja meg az 
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üdvözülést. Eltérő ettől némileg a görög és az ógernián 
mithológia. A görög mithológia szerint az Olimpusban 
lakó istenek közzé csak egyes kiváló hősök vétetnek 
fel, kik ezzel, mint félistenek, halhatatlanságra tesznek 
szert. A többi halandó az alvilágba kerül és az Istenek-
től elkülönített életet él. A germán mithológia szerint 
csak a királyok és a csatában elesett hősök kerülnek 
Odín csarnokába a Walhallába, a betegségben és agg-
korban elhunytak pedig Hel istenasszony árnyékvilágába. 

Mindezen felfogásokkal szembehelyezkedik Buddha 
vallása, mely isteneket nem ismer és az élet utáni tel-
jes megsemmisülést tartja a boldogság legfőbb fokának. 

A régi vallások a mennyországot a föld valamely 
rejtélyes tájékára helyezik el, így a zsidók az Éden 
kertjébe, a későbbi paradicsomba, az egyiptomiak és a 
görögök az alvilágba, az indusok Brahma ölébe, a per-
zsák az égbe s. a. t . ; a poklot azonban, amely a 
perzsáknál, a görögöknél és a keresztyéneknél egyenlő 
minta szerint van szervezve, mindannyian a föld gyom-
rába helyezik el. 

Krisztus urunk tanítása szerint az üdvözülés az 
Istenben való egyesülésben áll, az igazak haláluk után 
az égbe, Isten országába jutnak örök életre, (Máté 
25,«.) naz átkozottak pedig a pokolba az örök tűzre, 
amely az ördögnek és az ő angyalainak készíttetett" 
(Máté 25,4i v.) 

Jézus maga Lukács és Márk evangelioma és az 
Apostolok cselekedeteiről írott könyv szerint testi fel-
támadása után az égbe vétetett fel. 

Ezeknek előrebocsátása után vegyük elő már most 
a látcsövet, tekintsünk körül a mindenségben és gyujt-
sunk világot a tudomány fáklyájával. 

Régente azt hitték, hogy a föld egy kerek tányér, 
amelynek szélei a felette kidomborodó mennybolthoz 
vannak megerősítve, a mennybolton pedig fel vannak 
aggatva a nap, a hold és a csillagok, amelyeknek más 
rendeltetésük nincs mint a föld lakóinak, persze első-
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sorban a föld urának, az embernek világítani, és annak 
meleget adni. Az ember annyira a teremtés központjának 
hitte magát, hogy meg volt győződve arról, hogy az 
egész mindenség kizárólag az δ kedvéért létezik, hogy 
az Isten a világot egyedül az ember kedvéért teremtette 
és hogy az Isten, akit persze úgy képzeltek maguknak 
mint egy emberi ésszel gondolkodó és emberileg érző, 
majd örvendező, majd haragvó lényt, egyébbel nem törő-
dik, mint az általa teremtett embernek hol boldogításá-
val, hol megfenyítésével, aki azért teremtette a napot, hogy 
az embernek meleget és világosságot adjon, azért ad 
esőt, hogy a föld növényei megteremjenek és végre azért 
teremtette az embert, még pedig sajátképére, hogy benne 
gyönyörűsége teljék és legyen valaki aki őt imádja. 

Az ember ezen túlságos önbecsülését azonban 
erősen megingatták azok a műszerek, amelyekkel az égi-
testeket vizsgálja. 

Vizsgálataiból megtudta, hogy az a földgömb, 
melyet ő a világ középpontjának hitt és amelynek ő az 
ura, oly jelentéktelen csöppség a mindenségben, hogy 
a föld lakóinak azon képzelődése, hogy ők valami 
jelentékeny szerepet játszanak a mindenségben és az a 
nézet, hogy az isteni gondviselés elsősorban és kivált-
képpen az emberek jóléte körül forog, legalább is me-
résznek mondható. 

A mi naprendszerünk ismert bolygói közül csak a 
Merkur, a Mars és a Venus kisebbek a földnél. 

Naprendszerünkben mégis, hozzáértve magát a 
napot is — a Marsot kivéve— ami földünk az egyetlen égi-
test, ahol a földéhez hasonló szerves élet lehetséges. 
Miután pedig tapasztalatunk szerint a szerves élet leg-
tökéletesebb alkotása a gondolkodó ember, a tudomány 
pozitívitásával büszkén állíthatjuk, hogy óriási naprend-
szerünk összes égitestein (a Marsot talán kivéve) nincs 
szerves lény, amely az emberéhez csak megközelítőleg 
is hasonló intelligenciával bírna. 

A hozzánk legközelebb álló bolygók közül a 
Venus, amelynek nagysága körülbelül akkora, mint a 
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földé, igen érdekes égitest, különösen a költők szeret-
nek vele foglalkozni, mint hajnali és esti csillaggal. 
A szerelmesek epedve nézik és sóhajtanak utána mint 
egy túlvilági Eldorado után. Pedig ez a szép csillag 
nem érdemli meg, hogy oda kívánkozzunk. Van ugyan 
rajta nappal és éjszaka, hideg és meleg, szél és vihar, 
szárazföld és tenger, sarkain szintén látunk havat és 
jeget, de miután 50 millió kilométerrel közelebb van a 
naphoz, mint földünk és felülete még nem hült le 
annyira, mint a földé, légköre forró és gyilkos gázokkal 
telt, a vizek küzdenek rajta a mindenfelől kitörő belső 
tüzekkel és a forró párákkal telt levegőben legfeljebb 
kezdetleges állatok és növények élhetnek meg rajta. 
Mondhatjuk, hogy a Venus a földnek múltját mutatja, 
amilyen az körülbelül 200 millió évvel ezelőtt a kőszén-
korszakban volt, mennyországul azonban a mi elkényez-
tetett igényeinkre való tekintettel költőink ezen oly 
kedvelt esti csillagát nem ajánlhatjuk. De ennek nem 
ajánlhatjuk a Mars bolygót sem, amely a Vénusnak 
éppen ellentéte. Ennek a meglehetősen ösmert égitest-
nek állapota olyan, aminő a földé több millió év múlva 
lesz. Legközelebbi távolsága a naptól 50 millió kilo-
méterrel, legnagyobb távolsága 100 millió kilométerrel 
nagyobb, mint a földé. Ε mellett öregebb mint a föld. 
Érthető tehát, hogy légkörének hőmérséke sokkal ala-
csonyabb, mint a földé. Kevés rajta a tenger és ami 
van, az is csekély» csapadéka kevés, nagy hegyei nin-
csenek, sok rajta a száraz sivatag. A szőllő, a füge 
a narancs nem terem meg rajta, de még talán a búza 
sem. Hogy mégis az emberekhez hasonló, gondolkodó 
lények vannak rajta, abból a nagyszerű csatornarend-
szerből következtethető, amelyet látcsövünk segítségével 
rajta észlelünk. Miután ezek az emberek a fejlődésben több 
millió évvel előre vannak, azt kell feltételeznünk, hogy 
ők már többet tudnak, mint mi, és egy csöppet sem 
csodálkoznánk azon, ha a Mars bolygó lakói az űrben 
villamos erőktől felénk hajtott tökélyesbített motorokon 
egy szép napon, a föld valamely pontján kikötnének. 
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Naprendszerünk többi bolygói a hatalmas Jupiter, 
az Uranus, a Saturnus és a Neptunus, bár távolabb 
állanak a naptól, még izzó égitestek, a fejlődés kezdet-
leges állapotában lévők, legfeljebb pokolnak volnának 
jók, mennyországnak azonban semmiesetre sem hasz-
nálhatók. 

Szóval elmondhatjuk, hogy naprendszerünkben a 
földön kívül az ember számára nincsen hely. 

Földünk bolygótársaival ekkép végezve, vegyük 
elő megint a látcsövet és keressük fel áldásthozó 
napunkat és tekintsünk ki egy kicsit az azon túl lát-
ható szomszéd napokra is. 

Itt mindenekelőtt a távolságokkal kell számol-
nunk 

A mi földünk átmérője az egyenlítő táján 12,755 
kilométer. Kétségtelenül tekintélyes égi test, de a Nep-
tunus 55-szer nagyobb, az Uranus 69-szer nagyobb, a 
Saturnus 720-szor nagyobb, a Jupiter 1279-szer na-
gyobb, maga a nap pedig, amely körül ezek a 
bolygók forognak oly nagy, hogy térfogatában 
1.283,700 olyan gömb foglalhatna helyet, mint a 
föld. Ezek pedig mind csak a mi szerény naprend-
szerünk térfogatai, amely a többi napoktól oly óriási 
távolsági űr által van elválasztva, hogy egy a nap kö-
rül kozmikus gyorsasággal rohanó üstökösnek, ha 
annak a határnak a belső szélén haladna, amelyen túl 
a legközelebbi nap vonzóereje őt a mi napunktól el-
vonhatná 100 millió évig kellene futnia, hogy a napot 
egyszer megkerülje. 

Szédítő számokhoz jutunk és a mindenség végte-
lenségének némi sejtelméhez közeledünk, ha azon 
napok nagyságát és távolságát tekintjük, amelyek mint 
naprendszerünkön kívül levők, eddig megmérettek. 

Mértékül a csillagászok, miután a kilométer ilyen 
óriási távolságnál nem alkalmazható, a fényévet állapí-
tották meg. A fény ugyanis, amely az aetherhullámok 
rezgései által továbbíttatik, egy másodperc alatt 300,000 
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kilométer távolságot halad. Ez tesz egy év alatt 9 és 
fél billió kilométert. Ez a távolság adja a fényév mér-
tékét. 

Hogy már most az űrben létező távolságoknak 
némi képét nyerjük, tudnunk kell, hogy a fény a tőlünk 
385,000 km távollévő holdról IVa másodperc alatt, a 150 
millió km. távollévő napról 8 perc és 174/δ másodperc 
alatt jut el hozzánk, de már a napunkhoz legközelebb lévő 
állócsillag az Alpha, a Centaurus csillagképben oly távol-
ságban van tőlünk, hogy onnan csak 4 és 3 tized fényév alatt 
jut el hozzánk a fény. Az Arcturus, amelyet nagy távol-
sága dacára mint fénylő csillagot szabad szemmel lá-
tunk, mert 10,000-szer erősebb a fénye, mint a mi na-
punké: 135 fényév és a göncöl szekerének főcsillagai 
körülbelül 200 fényév, vagyis 1855 billió kilométer 
távolságban vannak tőlünk. De egymástól is oly távol-
ságban vannak ezek az óriási napok, hogy a göncöl 
szekerének egyes csillagai között a távolság 80-tól 
100 fényévig tehető. Vagyis 200 esztendő kell ahhoz, 
hogy a másodpercenként 300,000 kilométert haladó 
fény tőlünk a göncöl szekeréhez és 100 esztendő ahhoz, 
hogy a fény a göncölszekér egyik csillagáról a másik-
hoz eljusson. · 

Ha már most meggondoljuk, hogy csak az álta-
lunk látcsöveinkkel észlelt ilyen és még távolabb fekvő 
napok millióinak mindegyike, egy a mi napunk rend-
szerét térben messze felülhaladó naprendszert forgat 
maga körül, ha meggondoljuk, hogy ezen napok egy-
mástól legalább is akkora távolságban vannak, mint a 
mi napunk legközelebbi szomszédjához, ha végre meg-
fontoljuk, hogy amit mi a mindenségből gyarló szemeink-
kel és látcsöveinkkel látunk, ennek csak igen csekély 
töredékét képezi, akkor megdöbbenünk a világ nagy-
sága és leborulunk alkotójának hatalma és megfog-
hatatlan lénye előtt. 

Az űrnek véghetetlen nagysága még jobban 
szembeötlik, ha megtudjuk, hogy napunk összes boly-
góitól kisérve naponkint 1 Va millió kilométert halad 
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az űrben és ma kerekszámban egy billió kilométer 
távolságban van attól a helytől, hol Krisztus urunk 
idejében volt, ez azonban helyzetünket a tejút rend-
szerében észrevehetőleg nem befolyásolta, mert egy 
billió kilométer a mindenségben egy elenyésző rövid vonal. 

Ha ezen égi testeket minőségükre nézve vizsgál-
juk, folytonos alkotást és pusztulást tapasztalunk. 
Óriási gázködök, melyeknek térfogata sok ezerszer 
nagyobb, mint a mi egész naprendszerünk térfogata 
sűrűsödés és az űrben myriádszámra kosmikus gyor-
sasággal rohanó meteorok beleütközése folytán meg-
gyúlnak és izzóvá válnak és egy központ körül fo-
rogva karikákat röpítenek ki az űrbe, amelyek göm-
bökre szétválva a nehézség törvényénél fogva egy 
központ körül forognak. A központ lesz a körülötte 
repülő bolygók napja. Az alakulás ezen folyamában a 
keletkező naprendszer minden alkatrésze persze még 
izzó test, sok ezer Celsius fok hőséggel és millió és 
millió éveken keresztül ezen égi testen nem képzelhető 
a miénkhez hasonló szerves élet. Millió és millió évek 
múlva a kiröpített bolygók megkérgesednek, a központ 
tói távolabbiak és a kisebbek korábban, a közelebbiek 
és nagyobbak később. Víz és föld képződik rajtuk és 
ősalkotás folytán természeti törvény erejénél fogva ke-
letkezik rajtuk a szerves élet. A szerves élet törvénye 
folytán a legprimitívebb növényformákból az állatvilág 
és ennek kiiejlődésével végre gondolkodó lények, em-
berek keletkeznek. Miután a természettudósok műsze-
reik segítségével kétségtelenül megállapították, hogy az 
anyag az egész mindenségben egy és ugyanaz, a leg-
távolabbi égitest anyaga ugyanazon elemekből van 
alkotva, mint földünké és miután az erő és az ener-
gia, amely ezen anyagot élteti és mozgatja és melyet 
mi hivő keresztyének Istennek nevezünk, az egész min-
denségben szintén ugyanaz, nem lehet semmi kétség 
az iránt, hogy a most még izzó állapotban lévő Arctu-
rus bolygóin millió és millió évek múlva éppen oly 
gondolkodó és érző, tudás után vágyó és a tökéletes-
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ség felé törekedő lények fognak keletkezni, mint a mi 
piciny földünkön. 

Azon keletkezésben lévő izzó égitestek mellett 
műszereink segítségével felfedeztünk óriási sötét napokat, 
amelyek bekérgesedvén, fényt magukból többé ki nem 
bocsátanak. Ezek közül is azonban sokan időről időre 
megint kigyúlnak, a belsejükben lévő tüzes gázak me-
gint rést törnek maguknak és nekünk ugy mutatkoznak, 
mint eltűnő és megint felbukkanó csillagok. Ezen 
elsötétülő napokon azután a miénkhez hasonló szerves 
élet keletkezik. Millió és millió éveken keresztül kering-
nek ezek más izzó napok körül, míg végre életet adó 
napjuk kihűlésével bekövetkezik naphaláluk. De ez a halál 
egyszersmind a feltámadás, mert amint ezt nékünk az 
itt ott lángra gyúló égitestek ezrei bizonyítják, a kihalt 
testek egymásba ütközése vagy gázködökbe fúródása 
folytán egy világ gyúl meg. A tömeg újból izzóvá válik 
és a világ halála egyszersmind egy új világnak a meg-
születése. Isten 1 A te mindenható hatalmad előtt lebo-
rulunk, mert szemeinkkel látjuk azt, amit az ember 
aggódó elméje keres, látjuk az örök életet. 

Amint ezekből látjuk, vagy elgondolhatjuk, hely 
van elég a nagy mindenségben, ahová a mennyországot 
elhelyezni lehetne. Sajnálattal kell mégis konstatálnunk, 
hogy — bár az égitestek fekvésével, nagyságával, 
távolságával, súlyával, mozgásával, fényerejével és 
életviszonyaival már némileg megismerkedtünk, műsze-
reinkkel a mennyország helyét sem a földön sem az 
égben felfedezni nem tudtuk. Elégedjünk meg tehát 
annak megállapításával, hogy a mennyország egy 
ismeretlen világ és kutassuk csak azt, hogyan juthat az 
emberi lélek abba az ismeretlen világba, ha a test 
porladozó hüvelyét levetette. 

Ha a léleknek a halál utáni útját keressük, 
mindenekelőtt azzal kellene tisztába jönni, anyagból 
van-e és ha igen, minő anyagból az a valami, amit 
mi emberi léleknek gondolunk? 
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Ami véges elménkkel sem szerves, sem szervetlen 
létet anyag nélküi elképzelni nem tudunk, de ha ilyen 
megfoghatatlan valami léteznék, akkor persze nincsen 
semmi akadálya annak, hogy az anyagnélküli lény 
akár a világűr valamely — 200 Celsius fokra elhidegült 
égitesten, akár a + 10 000 Celsius foknyi nap fény-
koronájában találja meg a földi élet után pihenőjét. 

Az ám, de az ember annak tudatában, hogy 
anyagnélküli lét nincs és a lélek létezéséről lemondani 
nem akar, önkénytelen valami anyagot keres az emberi 
lélek számára. Látjuk, hogy a néphit, amelyre a spiri-
tisták felfogása is épít, a szellemet valami áthatolható, 
emberi alakot öltő ködszerű anyagból állónak képzeli. 

Művelt ember mai nap az ily felfogáson csak 
mosolyogni tud és mégis a tudomány legújabban egy 
felfedezést tett, amely azt a nézetét, hogy az anyag a 
föld légköréből nem távozhatik, mert ezt a föld vonzó 
ereje nem engedi teljesen halomra dönti. Felfedezték a 
Rádiumot. Ez a titokszerű anyag, melynek előállítási költ-
sége grammonként 360000 Κ kerül oly könnyű, hogy a 
levegőben a légkör határán tűi felemelkedik, ahol a 
nap vonzó erejétől megragadva a napnak fénykoroná-
jába bevonatik. íme csak ezt kellene még bebizonyítani, 
hogy az emberi lélek az életet adó rádiumból áll és 
meg van adva a természeti lehetősége annak, hogy az 
emberi lélek a test halála után a földet elhagyja és 
abba a régióba költözzék, amelyről azt hihetjük, hogy 
az a mennyország. Ez a mi földünkre nézve csak a 
nap lehetne, mert a nap hatalmas vonzóerejével szem-
ben a többi csillagok vonzó ereje oly csekély, hogy 
nem képes a rádiumból álló lelket a naphoz vezető 
útjáról eltéríteni. 

A legmegnyugtatóbb ennél a hypotézisnél az lenne, 
hogy a földről eltávozott emberi lélek azon az úton, 
amelyen jött, bármikor vissza is térhet a földre. Miután 
ugyanis a közlekedés a nap és föld között tényleg meg 
van, mert a fény a napról az aether hullámain 8 és '/3 
perc alatt eljut hozzánk, nincs kizárva az a lehetőség, 
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hogy a nap fénykoronájában honoló, hőség és fagy 
iránt érzéketlen emberi lélek valamely eddig nem ismert 
erőtől meglökve, a fény sugarain hébe-korba elláto-
gasson régi hazájába, a földre. Milyen kedves lenne 
azt tudni, hogy az az aranyos napsugár, mely kertünk 
lugasán áthatolva kedélyes reggelinél arcunkat megcsó-
kolja, az elhunyt szeretteink lelke, amely vissza jött 
közzénk, velünk enyelegni! 

Ezen önök ugyebár mosolyognak és azt mondják 
hogy poézis! De ha valaki azt mondta volna 25 évvel 
ezelőtt, hogy lehetséges Budapestről Bécsbe úgy be-
szélni, hogy szavunkat Bécsben megértik, ha valaki 10 
évvel ezelőtt azt mondta volna, hogy Európából egy, 
a távol tengeren úszó hajón levőkkel lehet gondolatait 
közölni, erre is azt mondták volna, hogy poézis. Annak a 
Shakespearenek, aki Hamlettel elmondatja, hogy van-
nak a világon dolgok, amelyekről a ti iskolai bölcse-
ségtek álmodni sem mer, sokban igaza volt. 

Az emberi tudomány legfőbb diadalai azok, mi-
dőn a természet elemi erőit szolgálatába kényszeríti. 
A tűz és a víz régen szolgálatában vannak, a villa-
nyosságot már nemcsak arra használja, hogy segélyé-
vel kocsikázik és a sötétségben világít, hanem vele 
gondolatait a távol tengeren lévőkkel közölni tudja, a 
levegő hullámainak rezgését messze távolságban érthető 
beszédre használja, miért nem jöhetne idő — sőt lehet 
hogy közel van, — midőn az ember az aether hullámain 
rezgő fényt is szolgálatába kényszeríti és közlekedési 
eszközül felhasználja. 

Igyekeztünk, a gyermekkorunkban belénk nevelt 
előítéletekkel szakítani és a tudomány járszalagán abba 
az ismeretlen világba behatolni, amelyet előlünk a halál 
fátyola eltakar. És ime, mi a végeredmény? Nem 
egyéb, mint egy nagy Fata Morgana. Szándékosan 
vezettem Önöket hypothézisről hypothézisre, hogy 
végre is annak a megismerésére jussanak, hogy 
amint Laplace halálos ágyán mondot ta : „Kevés az 
amit tudunk, de nagyon sok az, amit nem tudunk". És 
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elvégre a tudomány úgynevezett hypotliéziseivel a túl-
világi lét kérdésében egy mákszemnyivel sem jutunk 
előbbre, mint a keresztyénség legendáival. Poézis ez 
is, poézis amaz is, a kiilömbség talán csak az, hogy a 
hypothézisek hidegen hagynak, a keresztyén legendák-
ban való hit pedig boldogít. 

És mégsem szabad a látcsövet és a spectroscopot 
reménytelenül letennünk. Sőt a kételyeken keresztül tör 
és megszilárdul vallásos hitünk és látókörünk tágulásával 
sokkal magasztosabb és lelkünket Istenhez inkább 
felemelő látomány tárul fel előttünk a világ és az Isten 
szemléletében. 

Amit a tudomány lerontott, az csak a mithosz 
külső köntöse, az annak lényegét képező eszmét, az 
emberi léleknek az Istennel való egyesülése eszméjét, 
melyben a régi kultúrnépek valamennyien hittek és 
amely a halhatatlanságról és az örök életről való 
keresztyén hit belső magvát képezi, a tudomány 
felfedezései nem érintették. Hogy mikép és hol történik 
ez az egyesülés, azt ne kutassuk. De ez a hit érintet-
lenül fennáll akkor is, ha az élet utáni egyéni lét 
eszméjéről lemondunk. Hiszen az Istennel a lét okával 
való egyesülés az egyéni lét folytatását jóformán 
kizárja. Ki fog az Óceánba vegyülő vízcsepp részére 
külön egyéni létet követelni ? 

Az Isten az örökkévalóság, és a vele egyesülő 
emberi lélek osztályosa az örökkévalóságnak. 

Látjuk ezt az örökkévalóságot az égi testek kelet-
kezésénél, pusztulásánál és újból feltámadásánál, látjuk 
a végnélküliséget a térben és időben, látjuk az erő 
örökkévalóságát, látjuk a hajthatatlan törvényeket, 
amelyek éppúgy a billió kilométernyi területü nagy égi 
testeknek, valamint a föld legparányibb férgének életét, 
fejlődését és fennmaradását biztosítják, látjuk az Isten 
véghetetlen hatalmát és azt a nagy gondozásra valló 
bámulatos célszerűséget a természetben, amely mindent 
ugy rendezett be, hogy még a védtelen növény is képes 
magát a káros behatások ellen megvédelmezni, látjuk, 
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hogy nincs halál, mert a halál nem megsemmisülés, 
hanem uj élet kezdete és mindezt látva ne keressük 
többé a mennyországot sem napkeleten, sem nap-
nyugaton, sem a földön, sem az égben, hanem keressük 
azt magunkban, mert amint Jézus mondá : 

„Nem jő el úgy az Isten országa, hogy ember 
eszébe vehetné. És nem mondják ezt: ime itt, vagy, 
ime amott vagyon, mert ime az Isten országa ti ben-
netek vagyon. (Lukács ev. 17. 20—21.) 
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