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I . 

Halál, halhatatlanság, feltámadás. 
Fenyeget a halál! 

1. Nyugodt békés időkben a legtöbb embernek csak valami távoli, 
szinte valószínűtlen hangként csendül a fülébe ez a szó: halál. Haj landók 
vagyunk úgy gondolkodni felőle, mint valamikor Cicero: „ameddig mi va-
gyunk, addig nincs halál, s ha a halál eljön, akkor mi már nem vagyunk". 
De ma széles rendeket vág körülöttünk a kaszás ember. Esztelen pusztítás, 
sátáni kegyetlenség, gyilkos golyó vagy robbanó bomba mindennaposak 
lettek életünkben. Ha eddig meg is kíméltek, ki tudja, meddig még? Nem 
biztatás, hanem inkább egy okkal több a félelemre, hogy eddig minket, kik 
e sorokat írjuk vagy olvassuk, megkímélt! Kénytelenek vagyunk számot 
vetni a halállal. De hogyan számoljunk le vele? Vájjon megnyugodhatunk 
abban, amit egykor Cicero ajánlott végső bölcseségként: „Micsoda sze-
rencsétlen öreg ember az, aki hosszú élete folyamán nem látta meg, hogy 
a halált meg kell vetni? Nem kell törődni vele, ha tel jesen kioltja a lelket. 
De egyenesen kívánni kell, ha oda vezet el bennünket, ahol örök jövendő 
vár ránk." 

Kétezer esztendő nem volt elég, hogy elsajátítsuk Cicero bölcseségét 
és az beidegződjék nálunk. Ez mégis csak azt mutat ja , hogy a halál nem 
olyan egyszerű dolog, mint ahogy az okoskodó ember szeretné gondolni. 
Nem lehet sem elméletekkel, sem szellemes mondásokkal elintézni. Az 
orvostudomány sem hoz megnyugvást. Mert ha meg is hosszabbodik az 
élet, a végén mégis csak ott fenyeget a vég. A leghosszabb életű ember 
sem tud belenyugodni az elmúlásba, sokszor egyenesen annál jobban ra-
gaszkodik az élethez, minél öregebb. Rockefeller milliókat költött arra , 
hogy elér je a száz esztendőt. De mit használ a tudomány, pénz, hatalom 
a halállal szemben? Nincs „természetes" halál, melyet meg lehetne vetni, 
vagy éppen kívánna az ember! 

A halál ítélet. 
A halál irtózatos t i tkának a nyi t já ra az írás mutat rá. „Minden test 

fű és minden szépsége, mint a mező virága! Megszáradt a fű, elhullt a 
virág, ha az Ürnak szele fuvallt reá; bizony fű a nép!" (Ezs. 40, 6—7.) 
Az egész teremtett világban kérlelhetetlen következetességgel uralkodik 
a mulandóság törvénye. Ennek a törvénynek van alávetve az ember is. Neki 
sincs élete önmagában, mer t nem ura önmagának, hanem teremtmény: élete 
annak az Istennek a kezében van, aki „életnek és halálnak ura". A halálban 
nem az elmúlás, az élet szikrájának a kialvása a rettenetes. A mulandóság 
önmagában véve lehetne Istennek kegyelmes törvénye is, ha t. i. a meg-
fáradt vándornak pihenést adna, ha az életösztönnel összhangban volna s 
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nem tiltakoznék ellene létünk minden porcikájával . A félelmetes a halál-
ban az, amit az Írás benne „fulánk"-nak mond (I. Kor. 15, 55). Miatta 
diadalmas a halálban a pokol. A fulánk az, hogy a halál a „bűnnek zsoldja" 
(Róm. 6, 23) lett — Isten Ítéletéből. Életünk elszakadt Istentől, — ez a bűn 
legmélyebb gyökere s egyúttal értelme. Ezért nem „kívánhat juk" a halált, 
mint egykor Cicero gondolta, ha az olyan helyre vezet bennünket , ahol 
„örök jövendő" vár ránk. Az „örök jövendő" lehet örök élet, de lehet örök 
halál, kárhozat is! 

Amíg élünk, fenntar t juk vagy legalább igyekezünk fenntar tani a lát-
szatát .innak, hogy urai vagyunk önmagunknak, rendelkezünk életünkkel. 
Arról megfeledkezünk, hogy nem magunk adtunk életet önmagunknak s 
hogy nem is adhatunk életet önmagunknak, ha azt egyszer végzetesen meg-
támadja valami ellensége. De fenntar t juk a látszatot legalább azzal, hogy 
tudjuk: el is vethetjük magunktól az életet. A halál kapujába kerül t ember 
számára azonban még a látszata is szertefoszlik mind ennek. Ahogyan nap-
jainkat nem lehet visszafelé forgatni , mint pl. egy filmet, úgy még kevésbbé 
lehet visszafelé forgatni a halál-sorsot. A halál minden embernek kivétel 
nélkül és kérlelhetetlen, megfellebbezhetetlen ítélettel tudomására hozza, 
hogy egy ra j tunk kívül álló hatalomnak, életünk Urának, Istennek a kezé-
ben vagyunk. A halálban lehull minden emberi máz, dísz és ékesség rólunk: 
királyok és rabszolgák, pénzfejedelmek és máról holnapra tengődő csavar-
gók, világhírű művészek és államférfiak, a szellemi élet kimagasló vezérei, 
lelki szegények, köznapi tömegemberek, feddhetetlen polgárok, bitófán 
végzett szégyenfoltjai a társadalomnak, püspökök, papok és hitetlenek 
mind-mind ugyanarra a sorsra jutnak. Ez ellen nincs menekvés és nincs 
orvosszer. 

A halál királyi hatalommal uralkodik a világban minden ember fölött, 
míg majd egykor, mint az „utolsó ellenségünk" el nem töröl tet ik (I. Kor. 
15, 26). De addig, amíg ez be nem következik, minden ember alá van vetve 
uralmának, nem menekül meg előle senki, „mivelhogy mindenek vétkeztek" 
<Róm. 5, 12). S ami még súlyosabb: a halálnak az egész ember a marta-
lékává válik. Már földi életünk folyamán lassanként elsorvadnak, eltompul-
nak szerveink, ellenállóképességük csökken, rosszabbodó látásunk, csök-
kenő hallásunk az előrehaladó korral együt t mindjobban e lzár ja előlünk 
Isten világának a szépségeit, sorvadó, elbetegesedő szervezetünk megfoszt 
Isten által a világba helyezett ajándékok élvezésétől. Testünk végül is fel-
mondja a szolgálatot és széthull, elporlad a sírban. De nem menekül meg 
a halál végzete elől szellemünk, lelkünk ereje sem. Képességeink és tehet-
ségeink — bármennyire meg tudják is egyesek őrizni szellemi frisseségüket 
az öregkorban — lassanként veszítenek élességükből. A mesterembernek 
bizonytalanná válik a szerszám a kezében, a szellemi foglalkozást űzőnek 
kihagy az emlékezete, rövidlátás és feledékenység lesz raj ta úrrá , nem érti 
a világot, kiöregedik belőle és — sokszor még az éleselméjű, sziporkázó 
tudós is — magával tehetetlen gyerekes öreggé válik. Isten a halálban 
egész egzisztenciánkat zúzza szét. Nincs semmink, nincs olyan „isteni" 
részünk, mely elkerülhetné a halált, megmenekülhetne az ítéletből, mellyel 
Isten sujt bennünket. Teljességgel por-hamu-emberek vagyunk. Éppen ez 
a rettenetes és félelmetes a halálban: megremegtet i még a legbátrabbak 
szivét is. A halál totális ítélet az egész ember fölött. Ez a „fulánk"- ja . 
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A halálban beteljesedik sorsunk: Isten ítélete. Ahogyan az írás mondja: 
„Elvégezett dolog, hogy az emberek meghaljanak, azután az ítélet" (Zsid. 

27). S éppen ez ellen a sors ellen küzd az ember erejének végső meg-
feszítésével, utolsó lehelletéig, — küzd sikertelenül, eredménytelenül, remény-
telenül. 

Menekülés a halál ténye elöl. 
2. Próbál juk ugyan áltatni magunkat. „Non omnis moriar", „nem 

halok meg teljesen", — énekelte már Horatius: halálom után is él, amit 
alkottam. Továbbélünk a hírnév által, melyet szereztünk, az eredményben, 
abban, amit hazánknak, vagy a tudománynak, vagy a köznek alkottunk. 
De hány embernek adatik meg, hogy emlékezete túlnöjjön néhány ember-
öltőn? Néhány kiváltságos ember mellett milliók süllyednek jeltelen sírba, 
s a legkiválóbbaknak a neveit is milyen kevéssé ismeri a „hálás utókor"! 
S mi legyen azokkal, akik nem tudták befejezni életük művét, ha még oly 
kicsiny és jeltelen is az? Mi legyen a gyermekekkel, akiket időnap előtt 
szólít el valamilyen gyilkos kór? Vagy azokkal, akiket életük derekán, 
talán éppen befejezetlen alkotásuk mellől ragad el a kérlelhetetlen halál? 
5 e m ők maguk, sem hozzátartozóik, sem általában a gondolkodó és érző 
emberek nem tudnak megnyugodni a horatiusi életbölcseségben. 

De: továbbélünk gyermekeinkben! Valóban, éppen a modern öröklés-
tudomány mutatta ki, hogy életerőnkből, testi-lelki tulajdonságainkból mi-
lyen sokat örökítünk át gyermekeinkre s utódainkra. Mégis, elődeink élhet-
nek bennünk, magunkban hordozhatjuk számtalan nemzedék csíráját , de a 
mi életünk már nem apáink élete s unokáink is a maguk életét élik, nem 
mi élünk bennük tovább. Azután fel kell vetnünk a kérdést: Még ha meg is 
próbálnánk megnyugodni abban, hogy nincs egyéni életünk a halál után, 
hanem csak a fa j tánkban élünk tovább, vájjon kielégítheti-e ez azokat, akik 
i f júságuk virágában gyermekek nélkül halnak el, vagy akikkel családjuk-
nak magva szakad?! Nem megnyugtató, de még kevésbbé vigasztaló az a 
gondolat, hogy utódaink vagy általában népünk élete folytatódik, ha mi 
magunk «1 is távozunk az élők sorából. Ezzel a gondolattal az egyén ép úgy 
nem tud megvigasztalódni, mint ahogy egy nép és nemzet számára sem 
lehet megnyugtató tudat az, hogy ha el is pusztul, jönnek helyébe más 
népek, más nemzetek. Csak az öngyilkosság végső kétségbeesésének hatá-
rán álló, teljesen elfásult egyének és népek törődhetnek bele ilyenféle 
gondolatokba! 

Az emberi szellem magasröptű ívelése vallásos hittel megalkotta a 
lélek halhatatlanságának vagy általában a halhatatlanságnak a képzetét. 
De mit kezdjünk evvel a fogalommal önmagában véve? A filozófiai eszmél-
kedés nem jut túl azon, hogy — amint Kant kifejtette, — döntő módon a 
lélek halhatatlanságát bizonyítani nem lehet, az kizárólag a „gyakorlati 
ész"-nek, pontosabban az erkölcsi tudatnak a posztulátuma, követelménye. 
Kant értékelése kétségkívül lenyűgöz gondolatgazdaságával. Szerinte ál-
landó feszültség van ebben az életben az erény és a boldogság közt: 
sokszor az erény gyakorlása boldogtalanná tesz és viszont a gonoszak 
szerencsések és boldogok a földön. Ezt a feszültséget csak az a hit old-
hatja fel, hogy Istenben együtt van az erkölcsi világrend és a legfőbb jó 
boldogsága. Részeséül az erényes ember mindkettőnek csak a halhatatlan-
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Ságban lehet. Ezért követeli erkölcsi tudatunk a halhatatlanságot. Ez azon-
ban a hitnek a dolga. De még ha sikerülne is a lélek halhatatlanságát a 
modern tudomány és kutatás eszközeivel maradéktalanul bebizonyítani, 
— pedig nem sikerül, — akkor is megmarad a még súlyosabbik és gyöt-
rőbbik kérdés: mi lesz a „halhatatlan" lélekkel a halál u tán? Mi szabja megr 
sorsát, kinek lesz hatalma fölötte, hol talál helyet magának? Magában véve 
a lélek halhatat lanságának a képzete nem segít át bennünket a halál t i tok-
zatos kapuján, nem ad igazi megnyugvást. 

Feltámadás. 

3. A Szentírás és a reája támaszkodó keresztyén hit sokkal többet 
mond és egészen más reménységet nyújt , mint bármiféle emberi elgondo-
lás. Mert a Szentírás azt a húsvéti üzenetet küldi, hogy van feltámadást 

„Nem ismeritek sem az írásokat, sem az Istennek hata lmát!" — mondja 
Jézus a feltámadásban kételkedő szadduceusoknak, majd hozzáteszi: „Az 
Isten nem holtaknak, hanem élőknek Istene" (Máté 22, 29—32). Valóban, 
csak Isten maga szabadíthat ki bennünket a halál rabságából, egyedül Ö, 
aki ítéletté tette r a j t u n k a halált. Egyedül neki van hatalma arra, hogy 
ú j életet adjon az elvesztett és e l já tszot t helyett, s hogy feltámasszon 
a halálból. 

De ha a Szentírás mindezt csak elgondolásként, taní tásként mondaná, 
akkor az írás szava is könnyen azoknak a filozófiai eszméknek a sorába 
kerülne, melyek emberi vágyálmokat próbálnak kézzelfoghatókká tenni. 
A húsvéti üzenet csodálatos titka azonban éppen az, hogy nem valami új 
tant, beavatottaknak szóló titkos igazságot tár fel, hanem Isten teremtő 
cselekedetéről hoz hírt . „Krisztus fe l támadot t a halottak közül, zsengéjök 
lön azoknak, kik e la ludtak" (I. Kor. 15, 20). 

A keresztfán kínos halált szenvedett Jézus fel támadása Isten egyszeri 
cselekedete. Ez az isteni cselekedet csoda. Ez azt jelenti, hogy a szokásos 
emberi tapasztalás kereteibe nem illik bele, a természeti és történeti élet 
keretei t szétfeszíti, nem ismétlődik meg és nem ismételhető még, nem 
idézhető fel újra. Ezér t nem lehet sem az orvostudománynak, sem másféle 
tudománynak a segítségével igazolni, bizonyítani, hanem csak — mint az 
apostolok tették, — bizonyságot tenni felőle és hinni benne. De Jézus fe l -
támadása egyúttal „a legjobban bizonyított történeti t ény" (ahogyan ismé-
telten kifejezték). Mer t a róla szóló tudósításokat, szemtanúk bizonyság-
tételét semmiképen sem lehet a fantázia szüleményének vagy legendának 
minősíteni. Jézus fel támadása a leghatalmasabb történetformáló erővé le t t : 
a keresztyén egyház immár közel kétezer év óta bizonysága ennek. Nem 
maradhatot t volna meg·, nem diadalmaskodhatott volna annyi szenvedés és 
üldöztetés közepette, nem formálhatta volna a századok folyását és arcu-
latát, ha a fel támadott és élő Krisztus nem telítette volna állandóan az Ő· 
erejével, életével és Szentleikével. 

Vigyáznunk kell azonban, amikor Jézus feltámadásáról szólunk. Ha azt 
hangsúlyozzuk, hogy benne isteni cselekedet nyilatkozik meg, akkor ez azt 
is jelenti, hogy Jézus feltámadása nem a múlandóság legyőzésének, a ter-
mészetben is minden évben tapasztalható tavaszi megújulásnak a szimbó-
luma. Sokszor azonosí t ják a kettőt. Mivel a húsvét ünnepe a természet 
tavaszi megújulásának az idejére esik, azért azt gondolják, hogy a húsvét 
szimbolikus kifejezése annak, ami a természetben végbemegy, és viszont 
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Jézus fel támadásában is arról van szó, amiről a tavasszal megújuló ter-
mészet tesz bizonyságot. 

A természet megújulása azt mondja, hogy a világon ugyan minden 
nrulandó: növényi és állati egyedek elmúlnak és elhullanak kivételt nem 
ismerő törvényszerűséggel. De az egész, a „világ", az „élet" maga mégis 
minden halálból ú j életre kel, „halhatatlan". Itt, a természet tavaszi ú ju-
lásában van a „halhatat lanság" gondolatának a végső gyökere. 

Jézus feltámadása egészen mást, sokkal többet mond. Azt mondja , 
hogy Isten a sírba tett Jézust hfvta elő a sírból és támasztotta új, halál 
felett diadalmas, romolhatatlan (ha úgy tetszik: „halhatatlan") életre. Azt 
a Jézust, akit „gonosz kezeitekkel keresztfára feszítve megölétek, az 
Isten fel támasztot ta , a halál fá jdalmai t megoldván" — mondja Pé ter apos-
tol pünkösdi beszédjében (Csel. 2, 23—24). A természet minden tavasszal 
a saját belső törvényszerűségéből újul meg. Ugyanez a törvény mondja 
azt is, hogy minden egyedi életnek el kell pusztulnia a halálban és többé 
nem kelhet ú j életre. A húsvét csodája viszont azt hirdeti, hogy Isten 
— a természet minden törvényszerűségével ellentétben — ú j életet adott 
a megfeszített és eltemetett Jézusnak. Ügy is k i fe jezhet jük ezt: a golgotai 
kereszt Jézus életében is utat enged a mulandóságnak és halálnak, szen-
tesíti a természet törvényét: „minden test f ű " (Ezs. 40, 6). A húsvét azt 
üzeni: Istennek hatalma van a természet fölött, Ő „nem holtaknak, hanem 
élőknek Istene" (Mát. 22, 32), a halálból is tud életre kelteni. De egyedül 
csak Ö tud a halálból életre kelteni. Sem a természetben rejlő csodálatos 
törvényszerűségnek, sem a mi emberi erőnknek vagy tudományunknak 
nincs erre semmiféle módja. 

A feltámadás reménysége. 

4. Krisztus fel támadásának az értelme és a célja nem önmagában vagy 
aZ isteni csoda megmutatásában van, hanem a Golgotán szerzett váltság 
jut benne teljességre. A fe l támadot t Krisztus a „második Ádám", egy új 
emberiség elindítója: Krisztus „zsengéjök" lett azoknak, akiknek „elváltoz-
tatja a nyomorúságos testét, hogy hasonló legyen az ő dicsőséges testé-
hez" (Fii. 3, 21). Krisztus feltámadása záloga Isten kegyelmének és a mi 
feltámadásunknak. 

Az Újszövetség ezt két gondolatkörben állítja elénk. Egyfelől a fel-
támadásról azt olvassuk: „Ha hisszük, hogy Jézus meghalt és fe l támadot t , 
azonképen az Isten is előhozza azokat, akik elaludtak a Jézus által vele 
együtt". „Feltámadnak először, akik meghaltak volt a Krisztusban; azután 
mi, akik élünk, akik megmaradunk, elragadtatunk azokkal együtt a felhő-
kön az Ür elébe a levegőbe; és ekképen mindenkor az Úrral leszünk" 
(I. Thessz. 4, 14—17). Pál apostol szavai szerint Jézus feltámasztja fe l táma-
dásának t i tokzatos erejénél fogva azokat, akik az Ő iránta való hitben 
haltak meg és elragadja az utolsó napon élők közül a Vele való boldog 
életbp azokat, akik Benne hisznek. 

Ugyancsak Pál apostol mondja azt is, hogy „a romlandóság nem 
örökli a romolhatat lanságot" és hogy „a halottak feltámadnak romolha-
tat lanságban" (I. Kor. 15*50. 52). A feltámadásban új, romolhatatlan testet 
nyerünk, hasonlót a megdicsőült Krisztus testéhez. (Fii. 3, 21). 

De mi van a halot takkal addig, amíg fel nem támadnak? Erről az 
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Újszövetség nem szól. Pál apostol szívesen alkalmazza a Krisztusban el-
hunytakra azt a g ö r ö g nyelvben egyébként is használatos képet , hogy 
„alusznak". Ha ezt a képszerű kifejezést elemezzük, akkor azt kell mon-
danunk, hogy aki aluszik, annak szervei dolgoznak ugyan, de érzékei, 
öntudata el van zárva a külvilág elől.*) Kérdés azonban, hogy ilyen „mo-
de rn" képzetekkel szabad-e közelednünk ehhez a képies kifejezéshez. 

örök élet. 
A fel támadás titok. Hiszünk és reménykedünk benne, de nem módol-

ha t juk ki, hogy hogyan lesz s hogy mi lesz addig. Nem is ez a fontos. 
Döntő az a másik üzenet, melyet az Újszövetség a Krisztus megváltottainak 
a feltámadással kapcsolatban küld. Ezt legvilágosabban Jézusnak a Lázár 
sírjánál mondott szavai állítják elénk. „Én Vagyok a feltámadás és az élet: 
aki hisz énbennem, ha meghal is, él. És aki csak él és hisz énbennem, soha 
meg nem hal" ( Ján . 11, 25—26). Másut t pedig azt mondja Jézus: „Aki az én 
beszédemet hallja és hisz annak, aki engem elbocsátott, örök élete van; 
és nem megy kárhozatra , hanem általment a halálból az életre" (Ján. 5, 24) 

Isten az é le te t és pedig a valódi, a romolhatatlan, az örök életet nem-
csak egykor, m a j d a fel támadásban adja meg a Krisztus megváltottainak. 
Akik Krisztusban élnek és pedig a szó igazi értelmében: élnek, azokra 
nézve „a régiek e lmul tak" és „új já lett minden": azokat Isten teremti újjá 
(II. Kor. 5, 17). Számukra az élet már itt, még a halálon innen megkezdő-
dik. így biztat ja Jézus a keresztfán a latrot: „Ma velem leszel a paradi-
csomban!" (Luk. 23, 43). így tekint Pál apostol vágyódással a mártiriuni 
felé: „Kíván elköltözni és Krisztussal lenni; mert ez sokkal inkább jobb" 
és a meghalás neki „nyereség" (Fii. 1, 21. 23). 

Hogyan fér m e g az utolsó napon való fe l támadás reménysége azzal 
a bizodalommal, hogy a Krisztusban elhaltak azonnal Krisztussal lesznek, 
vagyis részesednek az örök életben? Vájjon ellentét van-e a két gondolat-
k ö r közt? Talán ú g y tetszik, hogy igen. Pál apostol azonban ezt az ellen-
té te t nyilván nem érezte. Gondol junk arra is, hogy a feszültség a két 
gondolatkör közt számunkra abból az idői távolságból származik, mely 
Krisztus fel támadása és ítéletre jövetele közt már eddig is eltelt s el fog 
telni még a mi halálunkon túl is. Kérdéses, hogy helyesen ér t jük-e Isten 
dolgait, ha gondolatainkban mindig a bizonytalanul hosszú idő képei körül 
keringünk. Azoknak a számára, akik „elaludtak", megszűnt az idő. Az 
idő csak nekünk élőknek drága „alkalmatosság", melyet „áron is meg kell 

*) Hasonló értelemben mondja Luther is Jónás könyvéhez írt magya-
rázataiban (1526-ból): „Csak jöj jön ide, aki olyan vakmerő és szeretné 
tudni, hogyan is áll a dolog a halottakkal. Sokan vannak, akik szívesen 
megkérdezték volna Lázárt, mit csinált, mit gondolt , érzett és látott , ami-
kor négy napig a sírban volt (Ján. 11). Hasonlóan szívesen megkérdeztek 
volna más ha lo t taka t is, akiket Krisztus és a p rófé ták fel támasztottak. 
. . . Én azonban nem törődöm Lázárral és a többi halottal és egyedül az írás-
hoz tartom magamat . Ez pedig azt mondja: alusznak. Ügy vélem, hogy az 
aluvás annyira hatalmában ta r t ja őket, hogy nem éreznek és nem látnak 
semmit, még sokkal kevésbbé, mint amennyit az eftiber a természetes alvás-
ban érez. Ha pedig feltámadnak, akkor ez úgy megy végbe raj tuk, hogy 
nem is tudják, hol voltak." (Eri. kiad. 41, 373. lap.) 
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vennünk" (Ef. 5, 16). A holtak ezen már túl vannak, ők nem mérnek sem 
napokat , sem éveket. 

Nem fe j the t jük meg a t i tkokat , melyeket Isten elfed szemünk elől. 
Hiszen „rész szerint" van bennünk az ismeret. Most csak mintegy homályos 
tükörben látjuk Isten csodálatos dolgait, amíg egyszer majd el nem jutunk 
oda, ahol „színről-színre" látunk (I. Kor. 13, 12). Csak egy bizonyos: Isten 
szeretetétől nem választhat el bennünket, akik Krisztus megváltottai va-
gyunk, „sem élet, sem halál" (Róm. 8, 38—39). A halál sem. Elmúlt a fu-
lánkja, mert Isten kegyelmébe fogadot t és szeretetével áraszt el bennün-
ket. Történhet ik bármi körü lö t tünk és velünk a világon, megindulhatnak 
égi és földi hatalmasságok, közeledhetik a halál hosszú, kínos betegágyon 
vagy apokaliptikus borzalmak éjszakáján. Isten szeretete körülölel és nem 
enged ki kar ja i közül. Szeretetében pedig élet és üdvösség van. Ez bi-
zonnyal igaz. 

Ebben a mostani, borzalmakkal teli időben, útnak indultak — talán 
felénk, személyesen is —· az Apokalipszis puszt í tó lovasai: „és aki ra j ta 
iile, annak neve halál, és pokol követi vala azt; és adaték azoknak hata-
lom a földnek negyedrészén, hogy öljenek fegyverrel és éhséggel és ha-
lállal és a földnek fenevadai ál tal" (Ján. Jel. 6, 1—8). Nem tehetünk sem-
mit ellenük, ha Isten tart í téletet . Reménységünk és erőnk abban van, 
hogy Krisztus „halálra adatot t a mi bűneinkért és fel támasztatott a mi 
megigazulásunkért" (Róm. 4, 25). Vígasztalásnak pedig elég, hogy egye-
temben minden igaz keresztyénekkel vallhatjuk: „Hiszem. . . bűnöknek 
bocsánatát, testnpk feltámadását és az örök életet. Ámen". 
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„A lélek halhatatlansága."*) 
Harmati Béla vádja. 

1. A gyanútlan olvasó bizonyára érdeklődéssel veszi kezébe Harmat i 
Béla könyvét. Meglepetve, sőt talán megdöbbenéssel értesül belőle mindjá r t 
a bevezető sorokban arról, hogy több fiatal segédlelkész, aki „most kerül t 
ki a teológiáról" és „alaposan teleszívta magát ú j fa j ta teológiai tudomány-
nyal", ellentétbe kerül „napjaink evangélikus lelkipásztorával", mer t „azt 
hirdeti, hogy a halálban a test és lélek meghal, a léleknek nincs a halál 
után folytatólagos élete". A szerző viszont eleve kijelenti, hogy „semmi-
féle teológiai irány . . . nem vehet jogcímet magának arra, hogy a Szent-
írással, hitvallási iratainkkal, Luther és Melanchthon tanításával homlok-
egyenest ellenkező eretnekséget hozzon be és terjesszen gyülekezeteink-
ben". Ebben az utóbbi megállapításában a szerzőnek kétségkívül igaza van 
s azért a jámbor olvasó megdöbbenése a könyv olvasása 'folyamán nyilván 
egyre jobban fokozódik. Hiszen a szerző előadásából kitűnik, hogy a szó-
ban f o r g ó „eretnekséget" nemcsak egyes külföldi szekták terjesztik nálunk. 
Még csak nem is egyes németországi teológiai professzorok akarták „egy 
kis emberi dicsvágy"-ból „szenzációval meglepni a világot", mert tudomá-
nyos munkájuk számára „kifogy a nyersanyag" és ha „nincs miről írni", ki-
eszelnek „valami frisset, ami a tudományos elméket újból foglalkozásra 
se rkent i " (84—85. lap). Harmati ennél sokkal messzebbre megy, amikor 
azt állítja, hogy „a lélek haláláról szóló tévtan" „pusztított és ma is 
tovább pusztít egyházunkban": noha neveket szándékosan nem említ, mégis 
az 1938.-Í tavaszi teológiai konferenciáról mondottak (10. lap), valamint 
a segédlelkészekre való hivatkozás és egyes megjegyzések (mint pl. a 26. 
és 53. lapon a szerző által „fölöt tébb tisztelt egyetemi tanárok"-ra való 
utalás) az olvasóban szükségképen azt a benyomást keltik, hogy ennek 
a „tévtan"-nak és „e r e tnekségének a fészke maga a hittudományi k a r és 
legbuzgóbb terjesztői a teológiai professzorok. 

A gyanútlan olvasó mindebből bizonyára levonja azt a következtetést, 
hogy Harmati Béla igen jó szolgálatot tett egyházunknak, nemcsak az 
emlí tet t soproni teológiai konferencián, amikor — sa já t szavai szerint — 
„határozottan képviselte az .orthodox evangélikus t an t " (10. lap), hanem 
egyébként is és kiváltképen most, amikor részletes és tudományosan meg-
alapozott értekezéssel fordul a „ tévtaní tók" ellen. Igaz, hogy a szerző 

*) V. ö. Harmati Béla: „A lélek halhatatlansága. Biblia-teológiai érte-
kezés a halálutáni életről. A lélek haláláról szóló tévtan cáfolata." 0 sagá rd , 
1943. 100 lap. 
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•önmagát ebben a kérdésben „képzetlennek és gyar lónak" mondja (11. lap). 
Azonban az utána következő fej tegetések annyi idézetet, annyi tudomá-
nyos munkára való hivatkozást hoznak, hogy a jámbor olvasó a szerző 
fentebbi megjegyzését csak túlzott szerénységének tulajdonít ja . 

Mit szóljunk a vádhoz? 
2. Eddig arról a benyomásról szóltunk, melyet a könyv a gyanútlan 

olvasóban kelt. Kérdezzük most, hogyan is áll valójában a helyzet. 
Állapítsuk meg mindenek előtt azt, hogy a szerző még csak kísér-

letet sem tesz arra, hogy olvasói előtt kifej tse: mi is az a tévtan, amely 
ellen hadakozik. A könyvben ugyan állandóan találkozunk egyfelől „a lélek 
halhatatlansága", „a lélek postexisztenciája", a „halál utáni élet" kifejezé-
sekkel. Ε kifejezéseket a szerző azonos értelemben használja. Arra nem is 
gondol, hogy a kifejezések értelme különböző is lehet. Így fel sem teszi 
a kérdést : mondják-e azt, amit róluk állít, azok, akiknek „tévtant" és 
„eretnekséget" tulajdonít . Másfelől pedig ugyancsak azonosít ja a „lélek 
halhatat lanságának" vagy „továbbélésének" a tagadását a lélek „halálával", 
sőt kifejezést ad annak a feltevésének is, hogy „a lélek továbbélésének 
a tagadása mögött a lélek existenciájának valószínű tagadása rej tőzik" 
(78. lap). Arra azonban Harmati megint nem tesz még csak kísérletet sem, 
hogy kimutassa: kik is beszélnek és ha igen, milyen értelemben beszélnek 
a lélek „halálá"-ról, illetve abban az értelemben használják-e a kifejezést, 
mint ő gondolja. Még kevésbbé próbál ja valószínűsíteni, hogy az illetők 
valóban tagadják a lélek „existenciáját". fgy előadása azt a benyomást 
kelti, mintha egészen egyszerű és világos ügyről volna szó. Holott, ha kissé 
jobban megvizsgálta volna saját kifejezéseit és azt, amit feltételezett ellen-
felei mondanak, akkor hamar észre kellett volna vennie, hogy gondolat-
menete egész hamis vágányokra került , amikor a fentebbi kifejezések 
értelmét önkényesen azonosnak vette. Mert hiszen Harmati is tudja, hogy 
akik ellen hadakozik (a szektákat itt figyelmen kívül hagyhatjuk), nagy 
nyomatékkal hirdetik a feltámadást és örök életet. De hogyan lehet az, 
hogy ugyanazok foglalnak állást a lélek halhatatlanságának a képzete ellen, 
akik nagy nyomatékkal hirdetik a fe l támadást és örök életet? A szerző még 
csak kísérletet sem tesz arra, hogy ezt a saját gondolkodása szempontjá-
ból kétségtelen ellentétet megmagyarázza vagy próbál ja megmagyarázni. 
Ezt az eljárást még súlyosabbá teszi, hogy a szerző alig-alig idéz valamit 
azoknak az írásából és megnyilatkozásából, akik ellen harcol. A „Keresz-
tyén Igazság"-ból vett idézet túlságosan rövid, az „Evang. Élet"-re csak 
utalás történik, a „Belmissziói Munkaprogramébó l származó idézet pedig 
ugyancsak kivonatos és nem is található meg a szerző által megjelölt 
helyen. Mivel pedig mindezen felül a szerző a nevek említését kerüli, 
azért a kívül álló (pl. katolikus olvasó) azt gondolhatja, hogy egyházunk-
ban valami egészen súlyos tévtan te r jed , még hozzá olyan kérdés felől, 
mely a 36. lap megjegyzése szerint az egyháztörténet folyamán soha sem 
volt vita tárgya, s ráadásul ezt az eretnekséget nyilván azok a teológiai 
professzorok terjesztik, akikre egyházunk egyik legfontosabb ügye, a 
lelkészképzés van bízva. 

Mindezzel szemben vessük fel először is: valószínű az a benyomás, 
amelyet a gyanútlan olvasó Harmati könyvéből szerez? Hiszen egyhpzunk 

# 
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éppen az utolsó két évtizedben muta t ja a hitvallásos megújhodásnak és· 
ébredésnek a különféle jeleit! Ez magában véve természetesen még nem 
biztosíték tévtanítások és eretnekségek ellen. A „Keresztyén Igazság" kez-
dettől fogva a hitvallásos megújhodás szolgálatába állott. A „Belmissziói 
Munkaprogram" egyházunk hivatalos kiadványai közé tartozik. Nem sza-
bad ugyan azzal a követeléssel fellépni, hogy e sorozat szerkesztő püspöke 
minden benne foglalt szóért felelősséget vállaljon, de mégis bajos elkép-
zelni, hogy utat engedjen olyan durva eretnekségnek, mint amilyenről 
Harmati beszél. 

Végül ebben az összefüggésben rá kell mutatni még egy körülményre. 
A szerző ismételten utal arra a vitára, mely Stange Károly göttingeni és 
Althaus Pál erlangeni teológiai professzorok közt folyt. Sehol sem részle-
tezi, hogy mi volt a vita anyaga, még kevésbbé tárja fel azt, hogy mi volt 
az, amit Stange Lutherre vonatkozólag állított. Idézi egy német egyházi 
lapnak a cikkét a Stange—Althaus vitáról, mint amely mutat ja , hogy a 
szóban forgó vita Althaus győzelmével végződött s közben — ez a dolog 
humoros oldala — észre sem veszi, hogy az idézett szöveg egészen mást 
mond, mint amit belőle kiolvas (40. lap). Ε sorok írója nem azonosítja 
magát Stange nézeteivel és teológiájával. Mégis kénytelen nemcsak el-
fogultnak, hanem egyenesen durvának minősíteni azt, ahogyan Harmati 
Sfangeról és egyéb teológusokról ítél (kül. a 84. lapon). Aki valamit is 
tud Stange életmunkájáról , az tudja, hogy egyike a legjobb Luther-isme-
rőknek, aki tudományos munká já t pozitív értelemben állította az egyház 
szolgálatába. Mint a Luther-Akadémia szervezője a mai lutheranizmus egyik 
vezéralakja s valóban nem érdemli meg, hogy nagyon is komoly tudomá-
nyos munkáját holmi kicsinyes emberi dicsvágyból és szenzációhajhászás-
ból, no meg minden áron könyveket írni akarásból származtassuk. 

A „lélek halhatatlansága". 

3. Hogy Harmati könyvéről helyes véleményt alkothassunk, szükséges, 
hogy legalább néhány fővonásban ismertessük a lélek halhatatlanságának 
a tanítása körül keletkezett kérdéseket. Ennél az ismertetésnél nem a 
Stánge-Althaus vitát ál l í t juk homloktérbe, inkább arról szólunk, ami a mi 
sajátlagosan magyar viszonyaink szempontjából fontos. 

Bevezetőül figyelmeztetni kell arra, hogy a lélek halhatatlanságáról 
szóló tanítás nem azonos a halál utáni élet, vagy helyesebben a halál utáni 
lét, ill. a lélek „postexistenciája" hitével. Halál utáni életről sok olyan val-
lás tud, amely nem ismeri a lélek halhatatlanságának a foga lmát s még 
kevésbbé tekinti a lelket olyan önálló szubsztanciának, amely önmagában 
és a testtől függetlenül is létezik. A „lélek halhatatlansága" eredeti és 
tulajdonképeni értelme szerint filozófiai fogalom, a halál utáni lét, ill. 
élet képzete pedig a vallások körében jelentkezik. Már ez a körülmény is 
figyelmeztet a különbségre. Arra is kell gondolnunk, hogy a lélek halha-
tatlanságának a képzete úgy, amint az a filozófiai gondolkodásban ki-
alakult, magában véve egyáltalán nem mondja azt, hogy az embernek 
a halál után a keresztyén hit értelmében vett élete van. Ezér t a „lélek 
halhatatlansága", „halál utáni élet" és „a lélek postexistenciája" fogal-
makat élesen meg kell egymástól különböztetnünk. Különben csak foko-
zódik a zavar. 
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A filozófia tanítása. 
a) Mit mond a leiek halhatatlanságáról szóló filozófiai tanítás? Ezt 

szinte minden idők számára klasszikus formában Platón f e j t e t t e ki: egye-
nesen ennek a kérdésnek szentelte a „Phaidon" c. dialógust. Platón meg-
különbözteti a halandó testet és a halhatatlan lelket. A lélek szerinte az 
eleven életerő, az, ami a tes te t mozgatja, míg maga mozdulatlan. Platon-
nal úgy is mondhatjuk, hogy a lélek „az élet eszméje". Az állati lélektől 
az ember lelkét az különbözteti meg, hogy értelmes lélek, gondolkodásá-
val megismerésre jut el. A halandó test börtön a lélek számára. Ezt Platón 
a görög orphikusok szektájából veszi át s ugyaninnét származik nála a lélek-
vándorlásnak a képzete is. A lélek bűnei és vétkei miatt kényszerül a testbe 
és további sorsát is az határozza meg, hogy a testben hogyan él és visel-
kedik. Aki a filozófia segítségével megtisztul, az teljesen test nélkül él 
örökké. De amíg testben élünk és amíg lelkünk hozzá van kapcsolva a 
gyarló testhez, addig sohasem tudjuk teljesen elérni, amire vágyunk. A halál 
után azonban a lélek egyedül lesz, elkülönül a testtől. Mer t a lélek 
„az isteni, halhatatlan, szellemi, egyalakú, feloldhatatlan és önmagával 
mindig teljesen azonos" valósághoz hasonlít leginkább. Ha az, ami 
halhatatlan, általában nem pusztulhat el, akkor a lélek sem pusztulhat el 
semmiképen s ha a halál közeledik hozzá, akkor nem engedhet a halál-
nak. Ha tehát az ember meghal, akkor csak az hal meg, ami halandó, 
ellenben az, ami halhatatlan, t. i. a lélek visszahúzódik a halál elől és kár 
nélkül eltávozik. Platón ilyen és hasonló gondolatokkal vallásos elemeket is 
vesz át f i lozófiájába és annak vallásos lendületet ad. Kétségtelen, hogy 
ebben van nagy hatásának egyik titka. 

Platónnál a lélek-fogalomban filozófiai és vallásos elemek kapcsolód-
nak, sőt keverednek össze, ezért a fogalom maga is kiegyenlítetlen. Aristo-
teles viszont Platón dualisztikus felfogásával szemben egységesebben, 
következetesebben keresztülvitt lélek-fogalmat alkotott. Test és lélek sze-
rinte egymáshoz az anyag és alak viszonyában van: a lélek eleveníti meg 
a testet, a lélek az állandóan meglévő lehetőség a test életfunkciói számára. 
A lélek által élünk, érzékelünk és értünk elsősorban. így a lélek a „forma", 
az „energia", az „entelecheia", vagy más szóval: „az organizmusnak az ön-
magát valósító, kifejlesztő, kiteljesítő, szellemi-teológiai értelemben ala-
kító aktualitása".1) Aristotelesnek ez a lélek-fogalma rendkívül nagyjelen-
tőségű lett nemcsak az ókori filozófia számára, hanem később a keresztyén 
teológia számára is. A középkori skolasztika, nevezetesen Aquinoi Tamás, 
majd az 1512—1517-i lateráni zsinat ezt recipiálta és tette hivatalos egy-
házi dogmává (1513. december 19., VIII. sessio). 

A lélek halhatatlanságának „keresztyén" megfogalmazása. 
b) A keresztyén teológusok már korán — a második század apologé-

táitól fogva — szövetségestársat kerestek a platonizmusban. Ez a szövetség 
nyugaton Augustinusnál tel jesedett ki, míg a középkorban a platonizmus 
hatását keresztezte Aristoteles befolyása. A platonizmus hatása alatt ter-
jedt el az egyházban a lélek halhatatlanságának a tanítása, oly módon 

') V. ö. Eisler: Wörterbuch der philos. Begriffe, 4. kiadás, 1930, III, 
3. lap. 
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azonban, hogy a halhatatlanságot tar talmilag azonosították a bibliai é r t e -
lemben vett örök élettel s hogy az újszövetségi eszkatológiának, nevezetesen 
a test fel támadásának a hirdetését egyszerűen folytatták, noha az — mint 
alább látni fogjuk — lényege szerint ellentétben van a lélek halhatatlan-
ságának a képzetével. A platonikus gondolkodással beözönlött az egyházba 
mindaz, ami a lélek halhatatlanságának a tanításához hozzátartozik. A lélek 
most az ember „nemesebb", „isteni" része, melynek révén az ember két 
világnak a tagja, a természet földi világának és az Isten mennyei vi lágá-
nak. Mivel pedig a test lényünk gyarló, — sőt most már a platonizmus 
hatása alatt : „bűnös" — része, azért a keresztyén erkölcsiség alapszem-
pont jává az aszkézis lesz, az a törekvés, mely a test indulatainak és ösztö-
neinek az elnyomása, megöldöklése árán keresi az utat Istenhez. Piatonnái 
— mint láttuk — kapcsolatban van a lélek halhatatlanságáról szóló taní tás 
avval a hittel, hogy a lélek előzetesen elkövetett vétkei miatt kénytelen, 
testbe költözni és halála után lakol a testben elkövetett gonoszságokért , 
míg azoknak salakjától megtisztul. Ennek a platonizmusnak a hatása alat t 
a lélek halhatat lanságának a tanítása egyúttal új tápot ad, szilárdan meg-
alapozza az egyházban a cselekedeteink, erkölcsiségünk alapján leendő 
megigazulásnak a képzetét , sőt a halálon túl leendő tisztulásról, vele 
együt t a tisztító tűzről szóló tanítást is. 

A lélek, mint szubsztancia, 
c) Platón és Aristoteles lélek-fogalmának a vizsgálata mutatja, hogy 

náluk még hiányzik az a későbbi, nevezetesen középkori lélek-fogalom, 
mely a lelket a testtől függetlenül létező önálló szubsztanciának minősíti 
s amely a keresztyén teológia-történetben is olyan nagyjelentőségű lett . 
Ez a lélek-fogalom nemcsak a két legnagyobb ókori fi lozófusnál hiányzik, 
hanem általában az ókori filozófiában (aminthogy hiányzik a Bibliából is). 
Csak Nyssa-i Gergelynél tűnik fel, mikor részben Plafonhoz kapcsolódva 
mondja : a lélek egyszerű, nem összetett, anyagtalan szubsztancia. Hasonlóan 
mondja nem sokkal utóbb Augustinus, hogy a lélek „substancia spirituális", 
az egész testben egységesen munkálkodó, jelenlevő nem-testi , feloldhatat-
lan adottság. A lélek teszi a testet testté. Ez a lélek-fogalom megy azután 
át a középkori skolasztikába, de úgy, hogy erősen vegyül platonikus és· 
aristotelesi elemekkel. A lélek — mondja Aquinoi Tamás — „princípium 
vitae", ezért nem test, hanem a testnek az „actus"-a (Summa theol. I, 75, 1), 
vagy „forma sive substantia simplex" (C. gentiles II, 65; 72). Mivel a lélek 
„önmagában létező forma, amely híjával van minden önellentétnek, azért 
„nem romolhatik meg sem önmaga által, sem valami járulékos elem (acci-
dens) által" (Summa theol. I, 75, 6). Ez t a lélek-fogalmat kanonizálta a 
fentebb hivatkozott laterani zsinat is azokkal az „új-aristotel isták"-kal 
szemben, akik — jobban értve Aristotelest a középkori skolasztikusoknál — 
Aristoteles értelmében a lélek halandó voltát vitatták.2) Ez a zsinati ha tá-
rozat vonta magára Luther gúnyos, keserű haragját.3) 

-) A zsinat határozata szerint a lélek „non solum per se et essentiali-
ter humani corporis fo rma ex i s t a t , . . . verum et immortalis". V. ö. Denzin-
ger—Bannwart: Enchiridion symbolorum, 17. kiad., 1928, 25. lap. 

3) V. ö. az 1520-ból származó i ra to t : „Grund und Ursach aller Artikel, 
so durch die römische Bulle unrechtlich verdammt worden." Itt írja Luther , 
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Ugyanez a lélek-fogalom jelentkezik a humanista hatásokat tükröz-
tető Melanchthonnái is. Szerinte az „értelmes lélek" a spiritus intelli-
gens", „az ember szubsztanciájának a > másik része, mely nem oltatik ki, 
mikor a testből eltávozik, hanem halhatatlan". Érthető, ha ez a nézet át-
ment az óprotestáns teológusokhoz és a protestáns egyházi gondolko-
dásba is és megnyitotta az utat a platonikus antropológiának. Az óprotes-
táns egyházi tanítók a középkori gondolkodásban meghonosodott fo rmáka t 
vették át és igyekeztek biblikus tartalommal megtölteni. Érthető, ha így 
híveink gondolkodásába is átmentek ezek az ősrégi tradícióval rendelkező 
fogalmak s ha sokan ma is teljesen biblikusoknak tekintik azokat. A halha-
tatlanság ebben a gondolkodásban azonosult a bibliai „örök élet" fogal-
mával és a lélek halhatatlanságának képzete igyekezik hozzásimulni, ill. 
hasonulni az újszövetségi feltámadás-hithez. 

Lélek és tudat. 

d) Az újkor elején egyfelől Descartes szigorú dualizmusa, másfelől 
Spinoza identitás-filozófiája (monizmusa) lesznek döntő jelentőségűek az 
európai gondolkodás számára. Descartes szerint test és lélek Isten által 
egyesített „substantiae incompletae". A lélek „sui generis" szubsztancia, tel-
jesen más, mint a test, nem anyag, nincs kiterjedése, egyszerű, halhatatlan, 
gondolkodó valami. Spinoza szerint viszont a lélek nem szubsztancia, ha-
nem az isteni szubsztanciának, pontosabban az isteni szubsztancia egyik 
at t r ibútumának (a gondolkodás által megragadot t létformának) egyik „mo-
dusa", azaz egyéni létezési formája . Más szóval ez azt jelenti, hogy a lélek 
„a test eszméje" azonban test és lélek egy lény, kettős formában elgon-
dolva.'4) 

Descartesnál a lélek a gondolkodás alanya („l'ame pense toujours") . 
Így végeredményben a lélek azonosul a tudattal (pontosabban: az „én-
tudat"-tal). Mivel pedig Descartes a lelket ugyan szigorúan elhatárol ja 
minden testi valóságtól, de miként a természetet, úgy a lelki adottságo-
kat is a fizikus szemével vizsgálja, azért tőle indul el a modern pszicho-
lógia. Ez a pszichológia t. i. a tudatot vizsgálja, annak a törvényszerűségeit 
igyekezik feltárni és megállapítani. A lélek tudattá redukálódik és a lélek-
tanban elvész a lélek. 

hogy szívesen hallotta volna, ha a pápa a hitnek és erkölcsnek a tanait 
a Szentírás értelmében hirdette volna. Ε helyett a pápa — mint ahogy 
az Írás sokszor beszél arról, hogy tévtanítók jönnek majd, — utat nyit 
a hamis tanításnak. Majd így fo ly ta t ja : „így történt, hogy nemrég Rómá-
ban valóban mesteri módon megalkot ták azt a szent hitcikkelyt, hogy az 
ember lelke halhatatlan. Mert a hitvallásban megfeledkeztünk arról, amit 
mindannyian vallunk: Hiszem az örök életet. Ugyanakkor Aristotelesnek, 
a világi tudomány nagy mesterének a segítségével határozatba ment az is, 
hogy a lélek a testnek szubsztanciális formája , és még más hasonló hit-
cikkelyek is. Mindez jól illik a pápás egyházhoz, hogy emberi álmodozá-
sokat és ördögi tanítást őrizgessen, mialatt Krisztus tanítását és a hitet 
lábbal tapossa és i r t ja" (erl. kiad. 24, 131. lap). 

*) A „lélek"-fogalom történetéhez v. ö. általában Eisler „Wörterbuch 
der philos. Begriffe", 4. kiad. 1930, III, 1 k. lpk. 
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A „halhatatlanság'· gondolata a felvilágosodásban. 

e) Az ú jkor gondolkodása jelentős változást hozott a lélek halhatat-
lanságával összefüggő gondolatkörök tekintetében. Ez mindenekelőtt abban 
nyilatkozik meg, hogy a középkori „ancilla theologiae" szerepét levetkőző 
filozofia egyre inkább szekularizálódik. Ennek révén a középkori vallásos 
gondolkodásnak egyik alapfogalma, a lélek halhatatlanságának a fogalma 
is áttelepszik a fi lozofia területére és ott, nevezetesen a felvilágosodásban 
szinte teljesen elveszíti vallásos tar talmát , elvilágiasodik. Maga a „lélek" 
fogalma is, mint láttuk, redukálódik „tudat"-tá, így redukálódik a „lélek 
halhata t lanságának" fogalma is „halhatat lanság"-gá. „Isten, erény és halha-
ta t lanság" e három lesz a felvilágosodás „vallásának" a három alapfogal-
mává.5) A felvilágosodás úgy gondolta , hogy minden vallásnak a végső 
értelmét e három fogalom zárja körül s ezekbe a fogalmakba foglalta 
össze minden vallásnak a „ lényegét" is. A keresztyén hit is erre a három 
fogalomra redukálódik a felvilágosodás szerint, sőt azt lehet mondani, 
döntővé a három közül a halhatatlanság fogalma lesz. Benne az emberlét 
magasabb rendeltetését lát ják kifejezve, míg az Isten-fogalommal hova-
tovább nem tudnak mit kezdeni s az erény fogalmába foglalt követelések 
alól is egyre inkább keres az ember felszabadulást. A felvilágosodás úgy 
vélte, hogy a halhatatlanság foga lmá t a tudomány eszközeivel be lehet 
bizonyítani. Kant ezt a feltevést is szétrombolta éleselméjű kri t ikájával: 
a halhatatlanság képzete most már csak az erény és boldogság közti 
feszültség megszüntetését követelő „gyakorlati ész"-nek, ill. erkölcsi tör-
vénynek a posztulatumává lesz. 

Nem kísérhet jük figyelemmel a halhatatlanság fogalmának a további 
szekularizálódását a felvilágosodás óta. Mégis ki kell azonban emelnünk 
legalább néhány mozzanatot. 

Egyik az a kritika, amelyet a halhatatlanság-Ilit gondolatkörén 
Feuerbach gyakorol t . Feuerbach eredetileg Hegel iskolájához tartozott . 
Vallásfi lozófiájában azt az álláspontot képviselte, hogy az ember a vallást, 
ill. annak fogalmai t maga produkál ja oly módon, hogy saját kívánságait 
és szükségleteit kivetíti a végtelenségbe és azokat mint isteneket állítja 
szembe önmagával. A halhatatlanság-hitnél is abból indul ki: quod volumus, 
credimus; azt hisszük el legszívesebben, amit nagyon kívánunk. Ennek 
a lapján szerinte a halhatatlanság hite emberi önfenntartási ösztönünknek 
a kifejlődése, álomkép, amelynek gyökere a kívánság és az életöröm, az 
élethez való ragaszkodás, a haláltól való félelem és a bennünket eltöltő 
reménység. Ezér t örökkévalónak Feuerbach szerint csak az embert, a 
szellemet, a tudatot lehet mondani: mindig lesznek emberek, mindig lesz 
szellem és tudat. De egyéni halhatatlanságra nem számíthatunk. Feuerbach 
kr i t iká ja a halhatatlanság-hiten nemcsak éleslátása és sokak számára meg-
győző volta miatt tanulságos számunkra is, de egyúttal mutat ja azt is, 
hogy a halhatatlanság-hit a modern ember számára jóformán teljesen 
megfoghata t lan ábrándképpé lett, megüresedett . Ez t a tényt csak még 
jobban alátámasztot ták a természettudomány, különösen pedig az orvos-

•') Nem véletlen, hogy a Harmati által „bizonyságul" felsorakoztatot t 
énekversek közül a halhatatlan lelket és a halhatatlanságot egyedül a 
racionalizmus korából származó énekek emlegetik! 
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tudomány kutatásai. Ezek arról tanúskodnak, hogy pl. a lelki élet sok 
jelensége szigorúan az agykéregnek bizonyos tájaihoz van kötve, úgyhogy 
ha ezek az agyrészek megsérülnek vagy elpusztulnak, akkor ezek a lelki 
funkciók is megszűnnek. Ezek a megfigyelések kísérletileg támaszt ják alá 
azt a tételt, hogy a léleknek a testtől független élete nincs. 

A mult század közepe óta a lélek halál utáni további élete szem-
pont jából jelentőséget nyert a spiritizmus. Kétségtelen, hogy a spiritizmus 
jelenségeit nem lehet azzal elintézni, hogy arra a rengeteg hiszékeny 
tévedésre, önámításra és részben naiv, jóindulatú, részben körmönfont 
csalásra utalunk, amely e körökben állandóan előfordul és kísért. Ennek 
ellenére a spiritizmus a lélek halál utáni életének, különösképen pedig 
a lélek halhatatlansága tudományos bizonyítása szempontjából jóformán 
használhatatlan. A spiritizmusban tapasztalt jelenségek ugyanis egzakt és 
ellenőrizhető tapasztalásnak bajosan vethetők alá, így igen sokszor önma-
gukban, mint jelenségek is kérdésesek. Ehhez járul még, hogy sokszor 
különféle értelmezésekre adnak lehetőséget. Ezért a tudományos bizonyí-
tás szempontjából legtöbbször egyáltalán nem értékesíthetők. A keresz-
tyén hit szempontjából hasonló a helyzet. Hitünk arra kényszerít bennün-
ket, hogy minden jelenséget és tapasztalást komolyan megvizsgáljunk s 
azt, ami jó, megtartsuk. De ha ilyen szempontból próbál juk a spiritizmus 
jelenségeit megvizsgálni, akkor igen sok esetben egyenesen az elé a meg-
döbbentő kérdés elé kerülünk, hogy vájjon nem egyenesen ördögi meg-
nyilatkozásokkal állunk-e szemben. Ha pedig ez a kérdés általában fel-
vetődik, — aminthogy e jelenségek természeténél fogva a keresztyén hit 
keretein belül fel kell vetődnie, — akkor a spiritizmus a lélek halhatatlan-
ságának az igazolása szempontjából máris nagyon sokat veszít, sőt majd-
nem hogy használhatatlanná válik. 

Mindezek a megfigyelések és megfontolások a mellett tanúskodnak, 
hogy a lélek halhatatlanságának a tétele tudományosan sem nem igazolható, 
sem meg nem cáfolható. Természetesen vannak ma is igen komoly, nem 
a keresztyén hit alapján álló filozofusok és egyéb kutatók, akik valamilyen 
formában vallják a lélek halhatatlanságának, vagy még inkább általában 
a halhatatlanságnak a hitét. Erről nem szabad megfeledkeznünk. Ebben az 
esetben is meg kell azonban állapítanunk, hogy a „halhatatlanság" fogalma 
számukra általában egész más képzettartalommal telítődik, mint egykor, 
amikor legalább is az egyházias gondolkodásban hozzásimult, ill. azonosult 
a bibliai örök élet reménységével. Ez megnyilatkozik abban is, hogy a halha-
tatlanság képzetének ez a modern fo rmá ja egyre inkább elválasztódik még 
attól a csökevényes vallásos gondolattól is, hogy az a szerint lesz osztály-
része az embernek, hogy mennyire volt erényes a földi élete. A halhatat-
lanság képzete így nemcsak a vallásos tartalmától üresedik meg, hanem 
„felszabadul" az erkölcsi előfeltevésektől is és úgy jelentkezik, mint az 
embernek önmagában meglevő, egzisztenciájából adódó, ahhoz elválasztha-
tatlanul hozzátartozó adottsága. 

Ha ma az emberek és részben a közgondolkodás ragaszkodik a lélek 
halhatatlansága, vagy még inkább a halhatatlanság általános képzetéhez, 
akkor a halhatatlanságnak nem a régi egyházias, hanem ez a modern 
vallástalan és erkölcsi tartalmától megfosztot t gondolata lebeg a szeme 
előtt. Nálunk is így van: igen sokan vannak éppen értelmiségünkben, akik 



1 8 

nem hisznek már sem Istenben, sem erkölcsben, azonban ragaszkodnak 
a lélek halhatatlanságának a képzetéhez. Benne keresnek mint utolsó haj-
szálban menedéket és megnyugvást a halál szörnyű és megfellebbezhetetlen 
tényével szemben. Nekünk viszont világosan kell látnunk, ha ma egyesek 
e fogalmakat emlegetik, akkor velük ember-voltunknak egy önmagában 
meglevő adottságát, Istentől függetlenített emberi „méltóságunkat" jelölik 
meg, de nem értik rajtuk már azt, amit még pl. a régi protestáns egyházi 
tanítók is kifejeztek velük, t. i. azt a világi gondolkodásból származó 
formát , melybe keresztyén tar talmat töltöttek. Ma csak a fo rma maradt 
meg úgy, ahogy s ez is egyre inkább alkalmatlanná válik arra, hogy meg-
próbál juk keresztyén hitünk tartalmaival megtölteni. 

Mit mond a Biblia? 

4. A „halhatatlan lélek" vagy a „halhatatlanság" kifejezés az emberre 
vonatkozólag a Bibliában sehol sem fordul elő. A héber Ószövetségben 
nincs is a görög „athanasia"-nak („halhatatlanság") megfelelő fogalom, 
az Üjszövetség pedig a kifejezést csak kétszer alkalmazza. Az egyik helyen, 
I. Kor. 15, 53—54. vs-eiben Pál apostol a fel támadottak lé t formájá t mondja 
„romolhatat lanság"-nak és „ha lha ta t lanságának . Tanulságos, hogy Pál 
apostol nem beszél ebben az összefüggésben az ember halandó és halha-
tatlan alkatrészeiről, hanem egész földi életvalóságunkat nevezi „romlan— 
dó"-nak és „halandó"-nak (a Károli fordí tás a „romlandó test" és „halandó 
test" szöveggel platonikus irányban megszűkíti és megváltoztat ja az ere-
deti értelmet). A másik helyen I. Tim. 6, 16 alkalmazza a „halhatat lanság" 
foga lmát és pedig azzal, hogy Istené egyedül a halhatatlanság. Ezzel a 
verssel Harmati is vesződik a nélkül, hogy a kifejezés világos értelmével 
meg tudna birkózni. Mert ha a szöveg azt mondja, hogy Istené egyedül 
a halhatatlanság, akkor ebből világosan következik, hogy az embert sem 
egészében, sem valamilyen részleteiben nem illeti meg a halhatatlanság. 
Kétségkívül nem véletlen dolog az, hogy az Üjszövetség nem alkalmazza 
általánosabb használattal a halhatatlanság fogalmát. Alig mondható ez más-
nak, mint tudatosnak, éppen azért, mert az Üjszövetség írói tudták és érez-
ték, hogy az, amit a görög filozófiai szóhasználat alapján „halhatatlanság"-
nak mondanak, más, mint amiről a keresztyénség tud, amikor halál utáni 
életről és fel támadásról szól. 

Halál utáni élet és halhatatlanság. 
5. Az nyilvánvaló, hogy a Biblia szól a halál utáni létről. Aki az Ó-

szövetség teológiájával foglalkozott , az tudja, hogy a „fe l támadás" képzete 
a zsidóságban csak későn, először talán Dán. 12, 2-ben fordul elő, tehát 
a Kr. e. 2. század elején jelentkezik. Addig a zsidóság nem tud feltámadás-
ról, még kevésbbé a lélek „halhatatlanságáról".®) A lélek halhatatlansága 

8) IV. Móz. 23, 10; Bírák 16, 30 (héber szöveg) egyenesen azt a ki-
fejezést használják: a lélek „meghal". — Harmati a saját fe l fogásának alá-
támasztására idézi Eichrodt: Theol. d. Alten Testaments c. művét. Fel-
teszem, hogy többet olvasott el belőle, mint amennyire a 12. lapon utal. 
Akkor azonban látnia kellett volna, hogy abban a formában, ahogyan 6 
fe j teget i az Ószövetség „bizonyságtételét", nem lehet és nem szabad a lélek 
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szempontjából a Harmati által felhozott ószövetségi helyek semmit sem 
mondanak, de részben tanúskodnak arról, hogy a zsidóságban is voltak, 
képzetek a halál utáni létről. Erre vall a „seol", azaz „alvilág1 ', „halottak 
birodalma" képzete is. Azonban a „seol"-ban a „lelkek" erőtelen „árnyak", 
„csendességben" vannak, hallgatnak és nem dicsőítik Istent (v. ö. Pl. Ezs. 
14, 9; Zsolt. 115, 16—18; Zsolt. 6, 6). Azt, amit az Ószövetség a seolról és 
a halottakról mond, nem szabad összekeverni a lélek halhatatlanságával. 

Jellemző és a mi szempontunkból is tanulságos, hogy a lélek halha-
tatlanságának a képzete azonnal jelentkezik a görög szellemi befolyás a la t t 
levő zsidóság irataiban, így nevezetesen a „Salamon bölcseségében". „Az 
igazak lelkei Isten kezében vannak, — olvassuk itt (3, 1—4), — s nem 
érinti őket kín. A balgatagok véleménye szerint meghaltak és bántalmazás-
nak tetszett az elköltözésük, elpusztulásnak a tőlünk való távozásuk. Pedig 
békességben vannak." Ezt azonban a könyv szerzője csak azért írhatja, 
mert nála is felbukkan az ősrégi orphikus-platonikus képzet, hogy a test 
a lélek bör töne vagy s í r ja : „A halandó test teher a lélek számára", — 
olvassuk (9, 15). 

Az Újszövetség és a „halhatatlanság". 
6. Aki nem egészen színvak a bibliai iratok gondolatvilágával szem-

ben, az hamarosan észreveheti, hogy mennyire elüt az elgörögösödött zsi-
dóságnak a gondolatvilága a Bibliáétól.7) Az Újszövetség sem ennek az 
elgörögösödött zsidóságnak a gondolatvilágát folytat ja , hanem az Ószövet-
ség talaján áll. Ezt nemcsak Jézusra vonatkozólag kell megállapítani, 
hanem Pál apostolra, sőt János evangélistára is, noha az utóbbinál legin-
kább szoktak hellenisztikus gondolatmeneteket keresni.8) Sehol sem talál-
kozunk az Újszövetségben azzal, hogy annak írói a lélek halhatatlanságá-
nak a görög filozófiából (és vallásosságból) ismert tanát vennék át, vagy 
elevenítenék fel. Ez az Újszövetség számára azért is lehetetlen, mivel 
hiányzik belőle a görög gondolkodás alapján később kialakítot t dichoto-
mia. Ez utóbbi szerint a lélek és a test egymástól különböző és egymáshoz 
képest önálló szubsztancia.9) Pontosabban a lélek e szerint a gondolkodás 
szerint lényünk nemes, isteni része, a test pedig a gyarló, mulandó és. 
bűnös rész. 

halhatatlanságát belemagyarázni a szövegbe. Az Eichrodtra való hivatko-
zás pedig egyenesen megtévesztő, mert azt a látszatot kelti, mintha Eich-
rodt Harmati t igazolná, holot t éppen fordítva áll a dolog. Eichrodt az 
ellenkezőjét mondja annak, mint amit Harmati próbál bizonyítani. Eich-
rodtot egyébként nem lehet avval gyanúsítani, hogy szektáriusan elvakult 
ebben a kérdésben. Ellenkezőleg, éppen Eichrodt ótestámentomi teológiá ja 
igyekezett újból nyomatékosan érvényesíteni az egyházias szempontokat. 
Ugyanígy ítél Köhler: „Theologie des Alten Testaments" 1936, 128. k. lpk. is. 

7) Ezt egyebek közt felismerte — régen Barth és Stange előtt — 
már Feine is, akire mint egyik legfőbb tekintélyre Harmati különös elő-
szeretettel hivatkozik: ő is különbséget tesz a görög halhatatlansági gon-
dolat és az Újszövetség feltámadáshite közt. V. ö. „Theologie d. NT's", 
3. kiadás, 1919, 451. lap (a későbbi kiadásokban Feine e helyen rövidített). 

8) Éppen János evangéliumával kapcsolatban hangsúlyozza ezt Feine 
az id. h. 

β) A „szubsztancia" azonban nem „anyag", mint ahogy Harmati gon-
dolja, id. h. 19. lapon a Luther-idézet fordításánál. — A fentebb elmon-
dottak nem úgy értendők, mintha az Újszövetség gondolkodása nem volna 
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Az egész ember „hústest". 
Az ember az egész Újszövetség számára mindig osztatlan egészet 

•és egységet alkot. A legvilágosabban ezt Pál apostolnál a „sarx" („hús-
test") fogalma muta t ja . A Krisztuson kívül élő ember a maga egészében 
„hústest": bűnei nem testiségének, gyarlóságának vagy múlandóságának, 
hanem az Isten iránti engedetlenségnek a folyományai. A bűn nemcsak 
a testet rontja meg, hanem az egész enjbert. Ennek következtében az ember 
számára nem „megváltás" és nem is „megtisztulás", ha a testiség „börtö-
néből" kiszabadul, vagyis meghal. Keresztyén értelemben megváltásra '>z 
egész embernek, tehát testnek és léleknek egyformán szüksége van, mert 
nincs különbség bűnösség tekintetében test és lélek között . Ezt ismerte fel 
Luther is, amikor hangsúlyozza, hogy hústest („Fleisch", görögül „sarx") 
mindaz, „ami hústestből született, az egész ember testestül-lolkestül, 

'értelmével és minden érzékével együtt".10) Ezt fejezi ki avval is, hogy a 
tulaj donképen döntőek „a szívnek ama nagyon is f.'nom és mélységes 
bűnei", „a gyökeres, teljesen elrej tet t bűn".11) Ezért az egész embert 
illető, őt a bűn, halál és kárhozat hatalmából kiszabadító megváltás csak 
akkor válik teljessé, ha Isten az embert újjáteremti, ha a jelenlegi tönkre-
tett és eljátszott élete helyett új, valóságos és örökkévaló életet ad íeki. 
Éppen ez történik meg az Üjszövetség szerint a feltámadásban. 

Ezzel szemben egészen más a helyzet a halhatatlanság gondolatköré-
ben ott, ahol az ember két egymástól független részből, testből és lélekből 
áll, és ahol a „megvál tás" elengedhetetlen feltétele a test és lélek külön-
válása, a halál. A lélek halhatatlanságának a képzete is kapcsolódhatik 
•a „megváltás" fogalmával. Platón is beszél arról, hogy az ember beteg 
lelkének szüksége van „ápolásra", „gyógyításra", sőt „megváltásra". Ezt 
Platón szerint a fi lozófia viszi véghez. Ez tisztítja meg a lelket a szennyes 
indulatoktól. A görög vallásos gondolkodás is ismer hasonló képzeteket, 
különösen a Platonra nagy befolyást gyakorló orphikusoknak a körében 
találkozunk a túlvilági bünhődésnek a gondolatával (Tantalos, Sysiphos, 
Danaidák, stb.). Azonban a döntő különbség egyfelől az, hogy itt mindig 
csak „tisztulás"-ról lehet szó, még akkor is, ha ez végtelen. Hiszen a hal-
hatatlan, önmagában változhatatlan lélek bűnhődhetik ugyan, de megúju-
lásra, ú j já te iemtetésre nincs és nem is lehet szüksége, de nincs is rá módja. 
Másfelől pedig a megváltás ebben a gondolatkörben valamilyen formában 
mindig az embernek, ill. a léleknek magának a műve: erényei, ill. bűnei 
szerint részesül megváltásban. Annál, ami a halhatatlan lélekkel történik, 
végeredményben Isten feleslegessé válik. Könnyű átlátni, hogy a lélek 
halhatatlanságának a képzete ezen a ponton ellentétbe kerül a keresztyén 
Váltság-hittel. Mert ez az utóbbi a váltságot egyedül és kizárólagosan Isten 
művének tudja. 

dicho-, ill. trichotomikus. De ez más dichotomia, mint a görög. Pontosab-
ban talán így lehetne (röviden és némileg kiélezve) megjelölni a különbsé-
get : A görög gondolkodásban gyökerező dichotomia a „ tes t" és a „lélek" 
fogalmaival szubsztanciákat jelöl meg. Az Üjszövetség dicho-, ill. tricho-
tomiája pedig a „test" , ill. „hústest", továbbá „psyche" és „pneuma" képze-
teivel emberlétünk funkcionális adottságait nevezi meg. 

,0) A Római levélhez írott híres előszavában, erl. kiad. 63, 126. lap. 
" ) V. ö. v. Walter: Die Theologie Luthers,' 1940, 155. lap. 
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ítélet és halál. 

Az egész ember bűnösségére utal a Bibliában, nevezetesen az Újszö-
vetségben a•/. ítélet képzete is. „Elvégezett dolog, hogy az emberek egyszer 
meghaljanak, azután az ítélet" (Zsid. 9, 27). „Mindnyájunknak meg kelt 
jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt , hogy kiki megjutalmaztassék a sze-
rint, amiket e testben cselekedett, vagy jót vagy gonosz t" (II. Kor. 5, 10). 
Amit „testben" cselekedtünk, azért az egész ember felelős, mert a cselek-
vésnél el sem lehet választani egymástól a testet és a lelket: egyik sem 
tud a másiktól függetlenül, hanem csak a kettő együttesen cselekedni. Pá l 
apostol arról ir, hogy „test és vér nem örökölhetik Isten országát" (I. Kor.. 
15, 50). Ε szerint a kifejezés szerint az egész ember („test és vér),12) tehát 
test és lélek együttesen kerül ítélet alá. Valóban, ahol a Szentírás ítéletről 
beszél, ott mindig az ember mint részeiben elválasztatlan és elválasztha-
tatlan egység kerül ítélet alá. S mi az ítélet? Miben konkret izálódik? 
Már a paradicsomi történetben Isten azzal fenyegeti meg az embert törvé-
nyének megszegéséért: „halálnak halálával halsz m e g " (I. Móz. 2, 17 a 
régi Károli szerint). Azóta a Biblia és minden biblikus keresztyén gondol-
kodás szerint a halál „a bűn által" jött be a világra (Róm. 5, 12) és így az 
„a bűnnek zsoldja" (Róm. 6, 23). Ha tehát mi keresztyének halálról beszé-
lünk, akkor az számunkra mindig sokkal többet mond, mint az életnek 
a megszűnését, a test életfunkcióinak az abbanmaradását. A halálnak ez a 
„biológiai" oldala csak egyik része és nem is a döntő mozzanat a halál 
fogalmában. A halál a biblikus értelme szerint Istennek végrehajtott ítélete. 
Ezért a Szentírás számára a „halál" fogalma nem is esik egybe mindig 
a földi élet végével, hanem találkozunk a „lelki" (vagy „szellemi") halál 
képzetével is (pl. Róm. 7, 10; Luk. 15, 32; Ef. 2, 5; Ján. 5, 24; I. Ján. 3, 
14; Mát. 8, 22 stb.). A felsorolt helyeken az írás a halált nem képies vagy 
átvitt, hanem nagyon is konkrét értelemben használja; csak nem szabad 
megfeledkezni arról, hogy a halál a Biblia szerint nem esik mindig egybe 
a földi élet megszűntével. A „lelki" halál a Biblia ítélete szerint sokkat 
súlyosabb dolog, mint a „testi" halál. Nyilvánvalóan az egész testből és 
lélekből álló embert éri, noha életfunkciói még nem szűntek meg. Ez a 
halál végleges és megmásíthatatlan ítéletté lehet az emberen: ezt mondja 
Jel. 2, 11; 20, 6. 14; 21, 8 „második halál"-nak, mely, mint kárhozat , az 
egész embert, vagyis a testet és lelket egyaránt éri.13) A „halál" tehát ebben 
a bibliai értelmezésben nem valami a természeti lét körébe tartozó jelenség 
vagy esemény, hanem olyan állapot, amely radikális ellentétben van a bib-
liai értelemben vett „élet"-tel, pontosabban az Isten által a jándékozot t 
„örök élet"-tel. Éppen ezért a halál a bibliai gondolkodás — és hozzá-

" ) A „test és vér" kifejezés ószövetségi értelemben az egész embert 
jelöli meg és pedig mint gyarló, bűnös embert: a „vér" az ószövetségi 
gondolkodás szerint a „lélek" hordozója, ν. ö. V. Móz. 12, 23; III. Móz. 
17, 14 (héber szöveg!); Köhler: Theol. d. AT's, 131. lap. 

13) Ezt úgy látszik, Harmati sem vonja kétségbe, v. ö. a 17. lapon a 
Mát. 10, 28-ra utaló jegyzetet. Harmatinak azonban az egész „értekezésen" 
végighúzódó hibája, hogy a „halál" fogalmát egyszerűen „biológiai" érte-
lemben veszi, —• akár a régi stoikusok, — s annak újszövetségi értelmé-
vel egyáltalán nem gondol. A „halál" bibliai fogalmához v. ö. Bultmann 
cikkét a K/«e/-féle „Theol. Wörterbuch ζ. NT ; '-ben, III, 7 kk„ kül. 15 k. 
lpk., és Cremer-Kögel: Biblisch-Theologisches Wörterbuch, 1911, 494 k. lpk. 
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tehet jük: tulajdonképeni valósága szerint — nem a „természete»" lezárása 
a földi életnek: mint ahogyan azt az ókorban a stoikusok, manapság pedig 
a természettudományos gondolkodás különféle válfajai el aka r j ák hitetni 
velünk. Hanem annak éppen az ellenkezője: az a szörnyűséges valóság, 
mely félreérthetetlenül napvilágra hozza életünk elfajzását, Istentől való 

• elszakítottságunkat és a halálnak, mint istenellenes hatalomnak való ki-
szolgáltatottságunkat. Hogy ez a halál, mint Istennek megfellebbezhetetlen 
ítélete, mint „második ha lá l" az embert testestül-lelkestül éri, azt mindenki 
tudja, aki a Biblia gondolkodásvilágában járatos. Ha pedig így van, akkor 
ez magában véve is azt jelenti, hogy a „lélek halhatat lanságá"-nak a kép-
zete a keiesztyén gondolatvilágban idegen test. Helyesebben a bibliai gon-

•dolkodás alapján akkor máris lehetetlenné vált a lélek „halhatatlanságá"-
nak a képzete.14) 

Félreértések elkerülése végett hangsúlyozni kell azonban: ha a halál-
ban Isten ítélete éri az egész embert, akkor a halál nem a bilológiai meg-
semmisülés értelmében veendő. „Halál", mint ítélet annyit jelent, hogy tel-
jessé (és adott esetben) véglegessé válik az Istentől való elszakítottságunk, 
ill. eltaszítottságunk. Az Istentől való elszakítottságot érzékelteti Jézus 
kiáltása a keresztfán: „Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engemet!" 
Jézus ebben az Istentől való távolságban is Istennek ajánlja „ lelkét" (Luk. 
23, 46): bizonyára lényének nemcsak egy részét, nem is csak a benne lakozó 
isteni Szentlelket (a görög szövegben „pneurna" van!), hanem egész ő ma-
gát. A halál Öreá nézve is ítélet, de nem megsemmisülés. Viszont az Isten-
től való eltaszítottság sem megsemmisülés, hanem kárhozat.15) 

,4) Ennél azonban meg kell jegyezni, hogy a halhatatlanság képzetét 
a keresztyén gondolkodás területén kívül is nagyon sokféle és különféle 
"értelemben veszik. A modern filozófiai gondolkodásban egyesek, akik még 
ragaszkodnak a fogalomhoz, hajlandók azt azonosítani a halál utáni léttel 
s ez esetben azután egyformán lehet „halhatatlanság"-nak mondani a lélek-
nek a halál után időileg korlátolt vagy korlátlan továbblétezését, az egyéni 
továbbélést éppen úgy, mint az egyetemes világlélekben való alámerülést 
stb. Igen tanulságos erre nézve Groos: „Die Unsterblichkeitsfrage" c. 
könyve (1936). Mivel azonban a modern gondolkodásban a „halhatatlanság" 
képzete ennyire különféle, a keresztyén hittől merőben idegenné lett képze-
tekkel telt meg, azért fokozot tan óvatosaknak kell lennünk e képzet alkal-
mazásánál. Éppen Groos könyve is mutatja, hógy a „halhatatlanság", ill. 
a „lélek halhatat lansága" képzetének alkalmazása és egyházi használata 
nagyon is alkalmas arra, hogy a keresztyénségtől idegen filozófiai képze-
teknek utat nyissunk és velük a bibliai feltámadáshitet semlegesítsük és 
megüresítsük. 

15) Ugyanezt hangsúlyozza Künneth is, mikor ezt ír ja: „El kell hárí-
tani azt a félreértést, mintha a meghalás azonos volna a megsemmisüléssel. 
Meghalni nem annyit jelent, mint pl. szertefoszlani a s e m m i b e . . . , hanem 
ρ létfunkció megszűnését, az életnek a megszűntét. Ezért joggal ragadjuk 
meg a halál fogalmát az alvás képével, aminthogy az Újszövetség is a 
halottakról túlnyomó részt mint ,alvók'-ról beszél. Isten teszi el, helyezi 
biztonságba az embert (Der Mensch wird aufgehoben, geborgen von Gott). 
Ö adja az embernek az életet és ismét visszaveszi," az ember pedig Istenben 
pihen el és Isten őrzi meg őt, míg a fel támadás hajnala rá nem köszönt". 
'(Künneth: „Unsterblichkeit oder Auferstehung" Zeitwende, 1929, II. 455/56. 
lapok.) 
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„Psyche" a Bibliában. 

Ugyanerre az eredményre jutunk, ha arra figyelünk, hogy mit jelent 
az Újszövetségben a „psyche" („lélek") szó. Harmat i is említi, hogy a 
„psyche" „életet" „is" jelent. Azonban szerinte „a lélek hozzáférhetetlen, 
lá thata t lan valóság, amelynek élete a test halála után sem szakad meg".1") 
Ez a meghatározás Harmati gondolatmenete szerint nem jelenthet mást, 
mint hogy az újszövetségi „psyche" szóra a görög gondolkodásból szár-
mazó „szubsztancia"-fogalmat alkalmazza. Ez a szubsztancia-fogalom a 
lélek halhatatlanságáról szóló tanításnak egyik velejárója . Viszont éppen ez 
a lélek-fogalom hiányzik az Újszövetségből. Ha Harmat i annyi fá radságot 
vett volna magának, hogy megnézi és alaposan áttanulmányozza azt, amit 
a Cremer-féle bibliai szótár erről a fogalomról mond, akkor azonnal lát-
hatta volna, hogy mindazok a fejtegetései, melyeket az Ó- és Újszövetség 
bizonyságtétele címen ad elő, alapjukban elhibázottak.17) Mert — amint 
Cremer mondja, — a lélek „az életnek a tulajdonképeni alanya, az, aminek 
a megmentése és megőrzése a haláltól, üldöztetéstől stb. a tulajdonképeni 
döntő mozzanat".18) Ezért „psyche" nemcsak annyi mint „élet" (pl. Máté 
2, 20; 6, 25; 20, 28; Luk 12, 20; Ján. 10, 11), hanem annyi is, mint az „én" ; 
„éniség" (pl. Máté 10, 28), „személy", az „alany" („subiectum"), „egyén" 
(pl. Ján. 10, 24; Máté 12,18; Luk. 21, 19) stb.: a jelentések sokszor egymásba 
folynak. Csak azt az egy mozzanatot kell világosan megállapítani, hogy 
az Újszövetségben a „psyche" nem jelöl meg olyan szubsztanciális létezőt, 
melynek önmagában, függetlenül a testtől volna élete. 

Ha erre figyelünk, akkor azonnal nyilvánvaló, hogy a Harmati Béla 
által felhozott helyek egytől-egyig értéktelenek részben a saját bizonyítása 
szempontjából, részben pedig a „lélek halhatatlanságá"-ról szóló „taní tás" 
szempontjából: egyik helyen sincs t. i. a lélekről, mint olyan szubsztanciá-
ról szó, amelynek önmagában, a testtől független léte volna. Olyan ki-
fejezésekkel, mint pl. „kibocsátá lelkét" ép úgy nem lehet semmit sem kez-
deni, mint pl. Csel. 20, 10 szövegével, mivel a „lélek" szó tisztára a fentebb 
említett értelemben veendő, vagyis annyit jelent, mint „élet". 

16) Id. h. 18. lap. — Helytelen azonban, hogy u. o. a „pneuma" szót is 
minden fenntartás nélkül veszi antropológiai értelemben „lélek"-nek. Az 
emberi pneuma-t röviden a lélek isteni életelvének lehet mondani: „das 
dem Einzelleben immanente, aber nicht mit ihm identische göttliche Lebens-
pr inzip" (Cremer, id. h. 937. lap). 

17) V. o. Cremer-Kögel: Biblisch-theologisches Wörterbuch der neu-
testamentlichen Graezitaet. 1911, kül. 1140 k. lap: „Eine Existenz der Seele 
für sich kennt im letzten Grunde der Jude und die Bibel nicht, wenigstens 
soweit sie ihre Gedanken rein und konsequent durchführen." Cremer szó-
tára régen Barth és Stange előtt jelent meg, talán azt is el lehet hinni 
a szerzőjéről, hogy nem adventisták és millenisták hatása alatt végezte 
a maga teológiai munkáját , sőt hogy nem is holmi dicsvágyból vagy 
szenzációhajhászásból jutott erre az eredményre. Hiszen Cremer Schlatter 
mellett a biblicisztikus teológiai és egyházi megújhodásnak a világháború 
előtt a legkiválóhb munkása volt. — A fiatalabb lelkésznemzedék által 
szívesen használt Ralf Luther-féle „Neutestamentliches Wörterbuch" nem 
részletezi ezt a kérdést , de szintén világosan mondja : „Die Seele ist das 
im Menschen, was ihn zu einer Person macht, samt alle dem, was zum 
Personenleben des Menschen gehört" , (158. lap). 

**) Cremer-Köge) id. h. 1141. lap. 
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Harmati (id. h. 28. lap) súlyt helyez a Jézus halálával kapcsolatban 
előforduló kifejezésekre (ahol persze ismét nem jelent számára különbsé-
get, hogy a szöveg nem „psyche"-t, hanem „pneuma"-t mond). De váj jon 
hova jutunk ilyen érveléssel? Az apostoli Hitvallásban arról teszünk bizony-
ságot, hogy Jézus Krisztus „alászállott a poklokra" . Vájjon úgy kell-e 
ezt érteni, hogy Jézusnak a „halhatatlan lelke" szállott alá a poklokra? 
I. Pét. 3, 18—19 szövegének a magyar fordítása ezt az értelmezést látszik 
valószínűsíteni. Azonban, ha a görög szöveget vesszük elő, ahol „pneuma" 
áll, akkor ez az értelmezés azonnal összeomlik, mert a „pneuma" semmi-
képen sem azonos a „halhatatlan lélek"-kel. Tanácsos a modern írásmagya-
rázók közül elolvasni Schlatter magyarázatát („Petrus und Paulus nach 
dem ersten Petrusbrief", 1937, 136 k. lap). Schlattert Harmati igen szíve-
sen idézi önmaga mellett (persze hibásan, mert Schlatter a Harmat i által 
idézett helyeken sem beszél sehol sem a „halhatatlan lélek"-ről, ill. a „lélek 
halhatatlanságáról"). Az idézett hellyel kapcsolatban Schlatter egyenesen 
azt mondja: „Hogy Jézus ,szellemmé' (Geist) lett volna, ez nem Pé te r véle-
ménye; ragaszkodik azon személy azonosságához, akin a megöletés és 
életrekeltés végbement". Ez magyarul azt jelenti, hogy Schlatter nem haj-
landó Jézus halálában, ill. a halott Jézusnál a testet és a lelket egymástól 
elválasztani s Péter levelének szövegét is így érti. — Ugyancsak rendkívül 
tanulságos e tekintetben az, hogy Luther hogyan értelmezte Krisztus pok-
lokra szállását. Amint Köstlin: Luthers Theologie, 2. kiad. 1901, II, 164 k. 
lpk.-on kifejti , Luther e tekintetben időnként nem teljesen egyformán nyi-
latkozott. Különösen tanulságos azonban 1533-ban Torgauban mondot t pré-
dikációja Krisztus poklokra szállásáról. Luther itt arról beszél, hogy a 
poklokra szállásról mennyi mindenféle kiszínezés, spekuláció van elterjedve. 
Majd azt í r ja : „Az ilyen haszontalan kérdéseket hagyjuk el s tar tsuk ma-
gunkat szivünkben és gondolatainkkal az Apostoli Hitvallás szavához. 
Ez pedig azt mondja: Hiszek az l'Jr Jézus Krisztusban, Istennek Fiában, 
aki meghalt, el temettetett és alászállt a poklokra. Ez pedig azt jelenti: 
'hiszek) az egész személyben, aki Isten és ember, s aki teste és lelke sze-
rint, a kettőt egymástól el nem választva született Szűz Máriától, szenve-
dett, halt meg és temettetet t el. Ennek értelmében itt sem szabad szét-
választanom, hanem hinnem kell s azt kell mondanom, hogy Krisztus, Isten 
és ember egy személyben szállt alá a poklokra, de nem maradt ott , amint 
a 16. zsoltár mondja: Nem hagyod lelkemet a pokolban, s nem engeded, 
hogy a Te Szented enyészetet lásson. „Lélek"-nek azonban a Szentírás szó-
használata szerint nem a testtől elválasztott létezőt nevezi, mint mi, ha-
nem az egész embert, úgy mint ahogy Isten Szentjének nevezi magát ." 
(Luther erl. kiad. 19, 44). Ehhez még hozzátehetjük, hogy a Formula Con-
cordiae kimondottan hivatkozik Luthernek erre a prédikációjára, azt irány-
adónak minősíti s megál lapí t ja : „az egész személy, Isten és ember szállt 
alá eltemettetése után a poklokra, győzte le a Sátánt" (v. ö. a hitvallási 
iratok 1930.-Í kiadását, 1055. lap, ahol az 1050—1052. lapok közlik Luther 
fenti prédikációjának legfontosabb részleteit is!). 

Jézus és a lator. 

De nem bizonyítanak a lélek halhatatlanságára vonatkozólag a többi, 
Harmati által felhozott helyek sem semmit. Legtöbbször persze Jézusnak 
Luk. 23, 43-ban foglalt szavára hivatkoznak s Harmati ezt az igét olyan 
pőrölynek mondja, „mely minden ellenvéleményt szétzúz" (22. lap). Azon-
ban Jézus e helyen nem azt mondja a latornak, hogy az ő (halhatatlan) 
lelke lesz együtt a lator (halhatatlan) lelkével a paradicsomban, hanem egy-
szerűen: „Ma velem leszel", azaz te, a lator, s itt megint nincs különbség 
test és lélek közt. Ha a Formula Concordiae és Luther hivatkozott prédiká-
ciója szerint Krisztus poklokra szállásánál nem szabad egyszerűen szét-
választani testet és lelket, Istent és embert Krisztusban, akkor ugyanez áll 
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Jézusnak e szavára is. Hogy az, amit Jézus evvel az igével mondott , milyen 
módozatok közt valósult meg, az Krisztus titka, bízzuk azt ö r á és ne pro-
fanizál juk emberi spekulációval. 

Külön is utalnom kell itt arra, hogy a Harmati által közölt Schlatter-
idézetek sem szólnak arról, hogy Jézusnak és a latornak a „halhatatlan 
lelke" szállott fel a paradicsomba, tehát Schlatter egyáltalán nem bizo-
nyít ja azt, amit Harmati vele mondatni akar . Maga Harmati is ebben az 
összefüggésben többször egyszerűen azt mondja, hogy e hely a lélek halál 
utáni életéről tanúskodik. Harmati egyszerűen összekeveri a halál utáni 
életnek a gondolatát a lélek halhatatlanságának a képzetével, holott a ket tő 
két különböző dolog. 

„Krisztusnál lenni." 
Hasonlót kell mondani pl. Pál apostolnak a Fii 1, 21—24-ben foglalt 

szavaira is. „Krisztusnál lenni" egészen más, mint a lélek „halhatatlan-
sága", sőt több, mint „a lélek halál utáni élete", melyről Harmati ebben 
az összefüggésben beszél (30. lap). 

Amit Pál apostol II. Kor. 5, 1—10 sokat vitatott mondataival mond, 
az is csak ebben az összefüggésben érthető. Nyilvánvaló, hogy az apostol 
itt képies kifejezéseket használ. Ez magában véve is lehetetlenné teszi, hogy 
a képies kifejezésekből olyat olvassunk le, ami túlmegy a kifejezéseken. 
De nyilvánvaló az is, hogy az apostol itt sem érvel annak a görög antro-
pologiának az alapján, mely az embert két egymástól függet len szubsztan-
ciából állónak gondolja. A „földi sá torház" nem azonos a „test"-tel és a 
„nem kézzel csinált, örökkévaló ház" nem azonos a szubsztancia értelmé-
ben vett lélekkel. Hiszen az „örökkévaló ház"-a t az apostol nemcsak „meny-
nyei"-nek mondja, hanem „mennyben levő"-nek is. A 4. vs. kifejezése emlé-
keztet ugyan a platonikus dualizmusra: „e s á t o r b a n . . . sóhajtozunk meg-
terheltetvén", de csak addig, amíg azt tételezzük fel, hogy e sóhajtozás 
oka a gyarlóság és tökéletlenség. Pál apostolnál azonban e sóhajtozásnak 
nem testünk gyarlósága az oka, hanem az, hogy „távol vagyunk az Ürtól", 
mert az apostol számára „Krisztusnál lenni" „sokkal jobb" (Fii. 1, 23). 
A sóhajtozás oka tehát nem a test, mint olyan, nem a múlandóság, hanem 
az, ami Krisztustól elválaszt, t. i. a bűn. Ez azután érthetővé teszi a követ-
kezőket (v. ö. kül. 10. vs-et!) s az egész szakaszt. Sőt, az apostol arról 
beszél, hogy „nem kívánunk levetkőztetni, hanem felöltöztetni, hogy ami 
halandó, elnyelje azt (t. halandó lé t formánkat) az élet." Ez egyenesen 
ellenemond a görög gondolkodásnak, nevezetesen a lélek halhatatlansá-
gára vonatkozó tanításnak. Hiszen ez utóbbi éppen az ellenkezőjét kívánja 
annak, amit Pál apostol mond, t. i. hogy a halhatatlan lélek igenis szaba-
duljon ki a test „börtöné"-ből. 

De úgy gondolom, elég ebből. Csak félreértések elkerülése végett 
teszem hozzá: az Újszövetség nem beszél a lélek halhatatlanságáról, sőt 
—- valószínűleg szándékosan — kerüli a „halhatatlan lé lek" kifejezést. 
Azonban ez nem jelenti azt, hogy az Újszövetség nem tud halál utáni" 
életről. Ellenkezőleg. Azonban az Újszövetség „életnek" a szó tulajdon-
képeni értelmében azt mondja , amit mint örök életet Istentől nyerünk aján-
dékba. Az Újszövetség arról is tanúskodik, hogy ezt az életet Krisztus által 
már most, ebben a földi létformában is elnyerjük (Gal. 2, 20; Ján. 5, 24), 
de végleges, kísértésektől mentes és bűnöktől megváltott tökéletességét 
csak a feltámadásban érjük el. Ez azonban azokra vonatkozik, akik Krisz-
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tusban hisznek és Krisztusban, a Szentlélek által élnek,19) de nem terjeszt-
hető ki mindenkire, „az ember"-re. 

Hangsúlyozni kell a félreértések elkerülése végett, hogy amint az 
Üjszövetség szerint nem lehet tagadásba vennünk a halál utáni létet, úgy 
tar tózkodnunk kell annak a kiszínezésétől. Tartózkodnunk kell a Szent-
írás képes fordulatainak (pl. a gazdagról és Lázárról szóló példázatnak) 
a kiszínezésétől Bízzuk a halál utáni lét t i tkát Istenre addig, ameddig 
majd tökéletesen, „színről-színre" ismerünk meg. 

Hogyan értsük Luther nyilatkozatait? 
7. Amint már fentebb említettük, az egyházi tanításban már a Kr. u. 

2. század folyamán kapcsolatba hozták a Biblia feltámadáshitét a lélek 
halhatatlanságáról szóló tanítással. Ennek a tanításnak a befogadása is 
hozzájárul t egyebek közt az újszövetségi eszkatológikus reménység, kivált-
képen pedig a fel támadáshit elszíntelenedéséhez, sőt semlegesítéséhez. 
Viszont meg kell állapítanunk azt is, hogy a lélek halhatatlanságának 
a fogalma is megváltozott a keresztyén egyház körében. Ellentéte az ítélet 
és fe l támadás képzetköreivel letompult és inkább a halál utáni létnek a 
megjelölésévé lett, mindig annak a fenntartásával , hogy a „halhatatlan 
lélek" is ítélet alá kerül, sőt nem mentesül — adott esetben — a kárhozat 
és a második, „örök" halál alól sem. 

Ennek a ténynek a világításában kell megítélni egyebek közt Luther 
nyilatkozatait is. Luther nagyon tisztában volt azzal, hogy mit mond az 
Üjszövetség az ítéletről, feltámadásról és örök életről. Nagyon jól tudta 
azt is, hogy az Üjszövetség feltámadás-hite más valami, mint a lélek halha-
tat lanságának görög képzete. Ezt világosan ki is fejezte az élete utolsó 
évtizedében tar tot t s alkalmilag Harmati által is idézett Genesis-előadásá-
ban: „A filozófusok közt a legkiválóbbak úgy gondolták, hogy a halál 
eloldja és kiszabadítja a lelket a testből: miután pedig testének lakásából 
eltávozott, az istenek társaságához csatlakozik és szabad mindenféle testi 
sanyarúságtól . Ilyen halhatatlanságról a fi lozófusok álmodoztak, jóllehet 
azt kielégítően sem megalapozni, sem megvédeni nem tudták. A Szentírás 
ellenben egészen másként, t. i. fel támadásról és örökéletről tanít és ennek 
reménységét oly módon tár ja fel előttünk, hogy abban nem kételkedhe-

le) Harmati „értekezésének" egyik alapvető hibája egyebek közt az is, 
hogy a Krisztus által nyú j to t t örök életet állandóan összekeveri a halhatat-
lansággal és a halál utáni élettel. Ha az Üjszövetség arról szól, hogy a 
Krisztusban elhaltak élnek, akkor ez éppen a Krisztusban elhaltakra áll, 
de nem vonatkozik általában az emberre és még kevésbbé bizonyítja a lélek 
halhatatlanságát . Mert ez az utóbbi éppen azt mondja, hogy a léleknek ön-
magában, tehát Krisztustól függetlenül van élete, ill. halhatatlansága. Még 
ha pl. egyébként helyes is volna I. Pét. 3, 18—19 értelmezése Harmatinál 
(33—34. lap), a következtetés: „az elporladt test (sarx) után egy öntuda-
tos személyiség: a lélek (pneuma) marad vissza, aki mint önálló lény életét 
tovább fo ly ta t j a " akkor is helytelen volna, mivel a szóban forgó hely nem 
vonatkozik az emberre általában, még csak nem is a hívő keresztyénre, 
hanem Krisztusra. A hely értelmezésére egyébként v. ö. a fentebb e lmon-
dot takat 
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tünk."2 0) De hogyan illenek ehhez Luthernek egyéb nyilatkozatai, kül. a 
prédikációi, melyekben alkalmazza a lélek halhatatlanságának a fogalmát? 
Az elmondottakból világos, hogy Luther e kifejezést abban a keresztyén, 
letompított értelemben használja, amelyet fentebb említettünk. De világos 
az is, hogy Luther e tekintetben is megtar tot t — részben pedagógiai okok-
ból —· közkeletű kifejezéseket, aminthogy a Krisztus poklokra szállásáról 
mondott prédikációjában is hangoztatta, hogy az okoskodást hagyja és 
igyekszik egyszerűen, képiesen beszélni.21) 

Ha ezt tekintetbe vesszük, akkor hamarosan észrevesszük, hogy Har-
matinak a felhozott idézetei — még azok is, amelyekben a „halhatatlan 
lélek" kifejezés előfordul, — tárgyi értelemben nem bizonyítanak. Ezért 
Harmatinak nem lett volna joga olyan fölényesen szólni azokról a Luther-
kutatókról , akik „elsiklanak ilyen jellegzetes Luther-helyek f ö l ö t t " (30. 
lap). Alighanem valamivel jobban ismerik Luthert annál, semhogy bele-
essenek képies kifejezések csapdájába. 

A feltámadás üzenetének jelentősége. 
8. Nem elég azonban arra rámutatnunk, hogy milyen helytelenül értel-

mezi Harmati Béla nemcsak azokat, akik ellen harcol, hanem az írást és 
az általa felsorakoztatot t „bizonyság"-okat is. Ennél még sokkal fcntosabb-
annak a meglátása és felismerése, hogy mit mond az írás akkor, amikor 
a fel támadás és örök élet üzenetét hirdeti. 

A feltámadás hirdetésén már az apostolok korában is fennakadtak 
az emberek: bizonysága ennek az I. Korintusi levél 15. fejezete: a korintusi 
görög keresztyének közt is akadtak olyanok, akik — nyilván a felvilágo-
sult görög gondolkodás szerint érvelve — tagadták a halottak fe l támadá-
sát (1. Kor. 15, 12). Egyik főnehézségíik a fel támadáshit tekintetében talán 
nekik is az volt, hogy mi módon lehetséges az egyszer sírba te t t és el-
porladt testnek a feltámasztása (I. Kor. 15, 35). Ezek a nehézségek a gon-
dolkodó ember számára mindenkor nagyok voltak, de a mai természet-
tudományos gondolkodással telített ember talán még sokkalta erősebben 
érzi azokat, mint bármelyik előző nemzedék. A mai ember a nehézséget 
főként azért érzi, mert azonnal azt kérdi: hogyan lehetséges a fe l támadás? 
El sem jut odáig, hogy megkérdezze: mit is mond az írás a feltámadás 
hirdetésével? 

Megváltás és feltámadás. 
Pedig mindenképen ez a döntő kérdés. Mert az írás számára Jézus 

feltámadása sokkal több, mint valami felfoghatat lan rendkívüli csoda, 

20) Luther, erl. op. lat. 2, 83. — Harmati idézi — a saját állításainak 
erősítésére ugyancsak a Genesis-előadásból: „Scriptura dicit dormire mit 
leib und sei." Nem veszi észre, hogy Luther evvel a mondattal egészen 
mást, éppen az ellenkezőjét mondja annak, mint amit ő belőle kiolvas. 
Ha az ember „testével és lelkével" szendereg a halál után, akkor a testnek 
és a léleknek egyforma a sorsa. 

„Denn wir sind ja gottlob so grob nicht, dass wir glauben oder 
sagen, dass es leiblich so zugegangen sei mit äusserlichem G e p r ä n g e . . . 
Aber wir lassen beide solche Fragen, • Klügeln und Deuten daheimen und 
reden einfältiglich darvon, dass man mit solchen groben Gemälden fass,. 
was dieser Artikel gibt ." Erl. 19, 42 k. lap. 
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„miraculum". A halot tak feltámadása is sokkal több, mint valami fantasz-
t ikus reménység, mely a kételkedő embernek valami bizonyíthatatlan, de 

'egyút tal cáfolhatatlan jóslást tálal fel. Jézus feltámasztásában Isten csele-
kedete nyilatkozik m e g : vele Isten a mi üdvösségünket viszi véghez. „Krisz-
tus fel támasztatott a mi megigazulásunkra" (Róm. 4, 25). A feltámadás 
•reménységében pedig kifejezésre jut az az isteni ígéret, hogy Isten raj-
tunk is véghez viszi és befejezésre juttatja a megváltás művét. Más szóval 

•ez azt jelenti: Isten nekünk, a bűn által Tőle elszakadt, ítélet alá került , 
a halál és kárhozat martalékává lett embereknek életet ígér és pedig 
örökkévaló romolhatat lan életet. 

A bűn által teljesen elszakadtunk Istentől, teljesen a halál martalé-
kává lettünk. Döntően fontos evvel kapcsolatban annak a meglátása, hogy 
az Istentől való elszakadás az egész embert éri. Nemcsak lényünknek egyik 
részét (a testiséget), míg a másik rész (a lélek), ha nem is teljesen, de 
lényegileg érintetlen marad. 

A teljesen a bűn hatalmába kerül t embernek nincs módja arra, hogy 
elhárítsa önmaga felől a halál és kárhozat veszedelmét. Ha volna bennünk 
a bűn hatalmától viszonylag érintetlen rész, — mint ahogyan a katolikus 
egyház gondolja, — akkor nekünk magunknak is volna valamelyes erőnk, 
ha még olyan csekély is arra, hogy megszabaduljunk a bűn és a kárhozat 

'bilincseiből. Ha pl. volna olyan részünk, amely önmagában hordozná 
—- szubsztanciálisan — az isteni halhatatlanság erőit, akkor ennek a révén 
magunknak volna lehetőségünk arra, hogy megtisztuljunk és megszaba-
du lva a bűntől, ismét felküzdhessük magunkat Istenhez. Valóban, a kato-
l i kus egyházban a lélek halhatatlanságáról szóló tanítás mindenkor kap-
csolódott azzal a gondolkodásmóddal, hogy az ember erényeinek, „jócsele-
Tíedeteinek" befolyása van arra az isteni ítéletre, mely nekünk üdvösséget 
"biztosít. Természetesen szükségünk van a katolikus egyház tanítása sze-
rint is az isteni kegyelemre. De az embernek magának is lehet és kell ten-
Tiie valamit az üdvösség elnyerése érdekében. 

Evvel a gondolkodással szemben az Üjszövetség üdvösségünket telje-
sen Isten ingyen való ajándékának mondja. Az üdvösség pedig az örök 
életben és a fel támadásban realizálódik és teljesedik ki. Akármennyire 
vágyódunk is az élet és feltámadás után, a saját erőnkből, a bennünk rej lő 
tehetségek és képességek révén sohasem nyerjük el: „Aki minket elkészí-
te t t erre, az Isten az, aki a Lélek zálogát is adta minékünk" (II. Kor 5, 5). 
("> támasztotta fel Jézust a halálból, Ö eleveníti meg halandó testünket is 
a bennünk lakozó Lelke által (Róm. 8, 11). A feltámadás teljesen Isten 
műve mirajtunk, az örök élet teljesen és kizárólag Isten ajándéka. Az Atyá-
nak élete van önmagában, Ö adta a Fiúnak is, hogy élete legyen önmagá-
ban (Ján. 5, 26). Ö adott neki hata lmat minden testen, hogy életet adjon 
(Ján. 17, 2). 

A Krisztusban lett váltság tehát nemcsak Jézus feltámadásával van 
szoros, elválaszthatatlan összefüggésben, hanem ennek a megváltásnak felel 
meg a mi fel támadásunk ígérete, örök életünk reménye is. Sem Jézus, sem 
Pál, sem általában sehol senki az Üjszövetségben nem ígér nekünk meg-
váltást és üdvösséget azon az olapon, hogy halhatatlan lelkünk van, vagy 
hogy halhatatlan lelkünk megtisztulhat a testiség, a földi gyarlóság és bűn 
szennyétől. Az egész Üjszövetség egyértelműen arról tesz bizonyságot, hogy 
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Isten nekünk, a Tőle elszakadottaknak, a bfln miatt kárhozatot érdemlő, 
halálra méltó embereknek ingyen kegyelméből, Jézusért örök életet ad és 
Jézus fel támadásának a részeseivé tesz, amikor majd bennünket is kihív 
a sírból és Krisztus „elváltoztatja a mi nyomorúságos testünket, hogy 
hasonló legyen az ő dicsőséges testéhez" (Fi!. 3, 20). 

Feltámadás és új teremtés. 

A feltámadás Isten teremtő cselekedete. Ahogyan egykor „legyen" 
szavával alkotta a világot és formál ta az embert, úgy részesít bennünket 
örök életben teremtő szava, cselekedete által. „Az Isten, aki szólt: a setét-
ségből világosság ragyogjon, Ö gyúj to t t világosságot szívünkben" (II. Kor. 
4, 6). Ezért, „aki Krisztusban van, új teremtés az" (II. Kor. 5, 17). Istennek 
mindeneket új já teremtő hatalma nyilatkozik meg már akkor is, amikor 
Szentlelke által ú j életet munkál bennünk. Ez az új já teremtő hatalma 
teljesedik majd ki akkor, amikor majd egykor előhív bennünket a sírból. 
Pál apostol azt mondja: „amit te vetsz, nem elevenedik meg". Isten ád1 

testet. (I. Kor. 15, 35—38.) Amikor itt az apostol „test"-ről beszél, akkor is 
az egész emberre gondol, mivel nem ismeri a „görög" dualisztikus gondol-
kodást. Ezért is szólhat arról, hogy ami romlandóságban, gyalázatosság-
ban, erőtelenségben vettetik el — ez éppen a halál martalékává lett bűnös 
ember, — azt támasztja fel Isten romolhatatlanságban, dicsőségben és erő-
ben (I. Kor. 15, 42—43). A fel támasztás Isten teremtő aktusa, mely az egész 
embert eleveníti meg. Az Apostoli Hitvallás nem azért beszél a „test"-nek 
(görögül „sarx") feltámadásáról, mivel Isten egykor majd csak a t e s t e t 
támasztja fel, holott a léleknek nincs szüksége arra, hogy vele valami is 
történjék, mivel az halhatatlan, annak úgv is van önmagában élete. Ellen-
kezőleg az Apostoli Hitvallás ezzel a kifejezéssel tiltakozik a keresztyén 
feltámadáshitnek minden görögös elspiritualizálása ellen, minden olyan véle-
mény ellen, amely azt gondolja, hogy Isten cselekedete egyoldalúan csak 
a „lélek"-re vonatkozik és a testet megveti. A feltámadás az egész emberre 
vonatkozik. 

A feltámadáshitnek e mellet t az alapvető értelme mellett másodrendű 
kérdés, hogy az egykor majd hogyan megy végbe. Erről az Újszövetség, 
nevezetesen Pál apostol csak képekben beszél. Ezek a képek éppen azt 
akar ják mondani, hogy Isten az egész embert támasztja fel, az egész ember-
nek ad életet. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy ugyanaz az ember támad fel, 
aki meghalt. Feltámad személyes egész voltában, mint Istennek egyszeri, 
soha meg nem ismétlődő gondolata és él új Isten által adott, a Szentlélek 
által munkált „pneumatikus" testben. Legyen elég ennyi. Annak az Isten-
nek, aki ezt a csodálatosan tökéletes világot alkotta, van és lesz hatalma 
arra, hogy minden emberi elképzelésen túl, beváltsa és megvalósítsa ígéretét . 

Halhatatlanság vagy feltámadás? 

Mi ehhez az ígérethez ragaszkodunk. Ezt az evangéliumot, ennek az 
evangéliumnak az ígéretét kell hirdetnünk. Hirdetnünk kell úgy, ahogyan 
és amilyen jól csak a titkait megismerjük. Ma élesebb a fülünk annak a 
meghallására, amivel a görög gondolkodásból származó fogalmak elhomá-
lyosították az evangélium eredeti üzenetét. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy 
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ismét mélyebben és jobban igyekszünk megérteni azt is, amit a reformáció 
hagyott ránk drága örökségként. Ugyanakkor, amikor egyre mélyebbre 
igyekezünk belehatolni az evangélium üzenetébe, egyúttal jobban lát juk 
azokat a veszedelmeket is, melyeknek a mai ember átadja magát. Lát juk 
azt, hogy a mai ember is haj landó illúzióban ringatni magát, mint sok-sok 
előtte járó nemzedék és bízni saját értékes emberi adottságaiban, melyek-
kel biztosíthatja önmagát Isten előtt és Istennel szemben. Ilyen emberi 
biztosítékká lesz számára a halhatatlanság gondolata is. Mi nem bátorí t-
hat juk az embert ebben a bizakodásában. Ellenkezőleg, le kell rombolnunk 
minden az ember által önmaga számára épített biztosítékot, hogy annál 
hatalmasabb legyen Isten csodája, a Krisztus halálában és megváltásában 
szerzett váltság. 

A fenti fe j tegetések folyamán rámutat tunk arra, hogy milyen változá-
sokon ment keresztül a halhatatlanság-hit. Egykor egészen hozzásimult az 
örök élet bibliai reménységéhez és mikor vele azonosult az egyházi gondol-
kodásban, magától értődőén kapcsolódott hozzá a fel támadás hirdetéséhez. 
A halhatatlanság képzetkörének ez az egyházias formája azonban ma már 
a múlté. Amikor ma az emberek halhatatlanságról beszélnek, akkor nem 
ezt az egyház által biblikusán átformált hitet gondolják, hanem a modern 
gondolkodás által megüresített , keresztyén tartalmától, sőt erkölcsi elő-
feltevéseitől is megfosztot t emberi halhatatlanságban bíznak, valami olyas-
miban, ami az embernek magától értődő, elveszíthetetlen tulajdona. Hason-
lóan, amikor a „halhatatlan lelket" emlegetik, akkor nem Isten által terem-
tett életvalóságunkra gondolnak, hanem lényüknek valami olyan nemesebb 
részére, melynek önmagában, Istentől függetlenül, sőt akár Isten ellenében is 
van halhatatlan, elpusztíthatatlan léte. Ennek a „halhatatlanság"-nak nincs 
szüksége Istenre és örök életre, ennek a „halhatatlan lélek"-nek nem kell 
a feltámadás, nem is tud vele mit kezdeni, sőt elfordul az örök élet és a fel-
támadás bibliai reménységétől, azt elavultnak, meghaladottnak és a modern 
gondolkodással merőben ellentétesnek érzi. A modern gondolkodás nem 
egyszer éppen a halhatatlanság gondolatkörének a nevében támadta a bib-
liai feltámadás-hitet. Ezzel is elárulta, hogy nemcsak eredeti, de mai lényeg-
tartalma szerint is idegen számára a keresztyén hit. 

Ha egyházunk ezt a helyzetet, a modern lelkiségnek ezeket a válto-
zásait f igyelmen kívül hagyja és egyszerűen tovább is a lélek halhatatlan-
ságáról beszél a helyett, hogy a feltámadás isteni cselekedetének és az örök 
élet kegyelmes isteni ajándékának a paradox valóságát hirdetné, akkor 
ennek szükségképen nem lehet más eredménye, mint hogy híveinket önkén-
telenül is beleringatjuk modern gondolkodásuk tévedéseibe, lassanként a 
magunk számára is megüresedik a feltámadás és az örök élet reménysége 
és elkallódik az evangéliumnak egyik legdrágább ékköve, sőt vele együtt 
maga az egész evangélium. 

Ha a „lélek ha lha ta t l anságáénak és a „halhatat lanság"-nak régi egy-
háziasan á t formál t gondolatvilága volna eleven nemcsak a hagyományos 
fogalmakhoz és kifejezésekhez ragaszkodó lelkészekben, hanem a mai em-
berben és még inkább a mai közgondolkodásban, akkor is meg kellene álla-
pítanunk és fel kellene ismernünk, hogy eredete és tulajdonképeni tartalma 
szerint e fogalmak mást fejeznek ki, mint a bibliai hit. De akkor el lehetne 
fogadni őket mint a keresztyén hit és hagyományos gondolkodás által át-
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formált és a keresztyén gondolkodásba beleillesztett fogalmakat . Ma azon-
ban úgy van, hogy végső elemzésben a „lélek halhatatlanságá"-ban való 
bizakodás és a fel támadás reménysége két gyökeresen különböző gondol-
kodásmódnak, vallásos magatartásnak és hitnek a megnyilatkozásává lesz. 

Ezt világosan meg kell látnunk. Akkor pedig nyilvánvaló az is, hogy 
nem hirdethet jük a halhatatlanságot, hanem csak a fel támadást és Isten 
kegyelmi ajándékát, az örök életet. Ezzel hirdetjük az írás tiszta, eredeti 
üzenetét és ezzel szólaltatjuk meg napjainkban a reformáció igéjét is. Nem 
véletlen dolog, hogy hitvallási irataink nem szólnak a halhatatlanságról, 
hanem a feltámadást és az örök életet hirdetik. Ez egyházunk tanítása és 
éppen ebben is egyezik a Szentírással. 

„Hitvalláshüség." 

9. Az elmondottak alapján talán mégis sikerült valamennyire világo-
sabbá tenni a lélek halhatatlanságának a kérdését. Talán világos az is, hogy 
Harmati nem ok nélkül mondja önmagáról azt, „képzetlen és gyar ló" 
létére vállalkozott egy bonyolult kérdés megoldására. Csak nem vonta le 
ebből az egyetlen helyes következtetést. Ε felett persze hamar napirendre 
térhetnénk, de nem térhetünk egyszerűen napirendre a fölött , hogy Har-
mati tévtanokkal és eretnekséggel vádol meg olyanokat, akiknek a taní-
tása van annyira biblikus és hitvalláshű, mint amennyire az övé, és akik 
minden igyekezetükkel azon vannak, hogy egyházi életünkben a hitvallás-
szerű és biblikus taní tás érvényesülésén munkálkodjanak. Egyházunkban 
természetesen megvan a joga minden lelkésznek ahhoz, hogy megfelelő 
hozzáértéssel és szeretettel más lelkésztestvérek nézeteit, tanítását bírálat 
tárgyává tegye, szükség is van arra, hogy egymást szeretettel figyelmez-
tessük a hibákra és tévedésekre. Felforgat ja és veszélyezteti azonban egy-
házunk belső életét és jórendjét, ha egymást tévtanokkal és eretnekségek-
kel vádoljuk, vagy akár másoknak a meg nem értet t tanítását szekták 
tanításával hozzuk kapcsolatba. Ezt az eljárást vissza kell utasítani. A taní-
tás tisztasága felett való őrködés az egyházi hatóságok joga és köteles-
sége, egyébként azonban nincs jogunk egymást eretnekeknek nyilvánítani. 

Gyakorlati irányelvek. 

10. Mi azonban mindebből a gyakorlati következmény az egyházi 
munka és igehirdetés számára? Ezt kell még néhány pontban röviden 
összefoglalni. 

a) Az egyházi igehirdetésben ajánlatos kerülni a lélek halhatatlansá-
gának a képzetét. A racionalizmus óta ennek a fogalomnak még kevesebb 
a keresztyén tartalma, mint volt annak előtte. Az is bizonyos, hogy ez 
a fogalom ma is alkalmas arra, hogy megüresítse az Újszövetség tanítását 
az ítéletről, valamint arra, hogy az embereket hamis biztonságba ringassa, 
és végezetül is semlegesítse, megüresítse, idegen tartalommal töltse meg 
a feltámadás-hitet. Kiváltképen kerülni kell a temetési szertartásoknál az 
olyan áldás-formulákat, melyek olyképen szólnak, hogy a halandó testet el-
temetjük, míg a halhatatlan lélek a mennybe száll. Ezek helyett a formulá-
zások helyett sokkal helyesebb olyan újszövetségi helyeket alkalmazni, mint 
amilyen Fii. 3, 20—21. 
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b) Helyteleníteni kell azonban azt is, hogy akár igehirdetésben, aká r 
egyébként valaki a lélek haláláról beszéljen és oktalanul durva támadás-
sal nekirontson a halhatatlanság egyháziasan átformált képzetének. Nem 
tudom, megtörtént-e ez valósággal, vagy pedig csak Harmati következteté-
seiben fordul elő. Ha megtörtént , mindenesetre helytelennek kell mondani. 
Nemcsak azért, mert az ilyesféle kifejezés szükségképen félreértéseket 
von maga után híveink körében, ő k nem gondolnak ilyen kifejezéseknél 
arra, hogy a halál fogalma az egyházi szóhasználatban mindenek előtt Isten 
ítéletére utal s haj landók a kifejezést biológiai értelemben véve azt gon-
dolni, hogy az illető lelkész tagadja a lélek valóságát. Ez pedig könnyen 
még nagyobb kár t okozhat Isten ítéletének a biblikus hirdetése és a fel-
támadás reménységének ébrentartása tekintetében, mint a lélek halhatat-
lanságának a képzete, ha azt a hagyományos színtelen egyházias (nem filo-
zófiai) értelemben alkalmazzuk. 

c) A helyes keresztyén igehirdetésnek és tanításnak töretlen erővel 
kell érvényesítenie a Biblia üzenetét halálra, ítéletre és fel támadásra vonat-
kozólag. Híveinknek meg kel! hallaniok, hogy „mindnyájunknak meg kell 
jelennünk a Krisztus ítélőszéke előt t" és hogy önmagunkban nincs semmi-
féle olyan erőnk, amely biztosíthatná, hogy megálljunk az ítéletben és 
hogy a „halhatat lan" lélek sem biztosítéka az örökéletnek és fel támadás-
nak. Viszont éppen olyan nyomatékosan kell hirdetnünk, hogy „Isten nem 
holtaknak, hanem élőknek Istene". Luther arra figyelmeztet: „Aki Istenhez 
beszél, vagy akihez Isten — akár haraggal , akár kegyelmesen — szól, 
az igazán halhatat lan" (Weim. kiad. 43, 481, 32 kk.). Isten igéjében van 
számunkra örök élet (Ján. 6, 68), nem pedig a lélek halhatatlanságában. 
Ez legyen elég. Ahhoz a gazdag ajándékhoz képest, amelyet nekünk Isten 
nyúj t igéje által, s annak az életnek a valóságához képest, melyet Isten 
munkál bennünk Szentlelke által s amelyre egykor feltámaszt majd bennün-
ket ama napon, a „halhatat lanság" gyarló és vérszegény emberi elképzelés, 
örvendezzünk azon, hogy a mi Urunk fe l támadot t a halálból s nem hagyja 
a halálban az övéit. 
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