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Krisztus beszéde lélek és élet.
Nagy hatalma lehet a puszta emberi szónak is. Egyetlen

igen vagy nem, a közélet hatalmasainak egyetlen parancsa vagy
megnyilatkozása sorsok és életek fölött, sokszor millióké fölött
válhatik döntővé s az emberek többnyire szeretik is kitüntetni,
ha szavuknak súlya van. De bármilyen nagy súlya van is az em-
beri szónak, az mindig csak földi, világi vonatkozásban érinti
életünket, ellenben érintetlenül hagyja emberi létünk végső alap-
viszonyát, Istenhez való viszonyunkat. A legigazságosabb birói
halálos ítélet sem jelenti azt, hogy az elítéltnek lelke Isten előtt
is elkárhozott.

Krisztus beszéde abban különbözik minden pusztán emberi:
beszédtől, hogyelsősorban mindig lstenhez való viszonyunkra
vonatkozik s ezt akarja olyanná formálni, hogy Isten kegyelmes,
szent akaratának megfeleljen. Amint Isten az ő mindenhatö
Igéjével hívta létre a világot és .benne az embert, életnek lehel-·
letét adván belé, úgy a bűnbe esett világ újjá~eremtése a testté
lett Igének, benne az életadó Léleknek műve. Azért mondhatja
Jézus: "A beszédek, melyeket én szólok néktek, lél~k és élet."
(Ján. 6, 63.)"Ég és föld elmúlnak, de az én beszédeim semmi-
képen el nem múlnak." (Luk 21, 33.) Nem hiúság mondatja ezt
vele, ó nem! Küldetésének siJkere függött attól, hogy tanítványai
hinni tudjanak az Ige hatalmában. Hiszen nem hagyhato-tt reá-
juk mást, csak az Ö Igéjét, a két szentségbe is belefoglalva.
Természetes, hogy a Krisztus beszéde, evangéliama nem korlá-
tozódik az evangéliomi iratokban reánk maradt szavaira, hanem
értelem szerint az apostoloknak az érettünk meghalt és feltáma-
dott Krisztus felől való bizonyságtételében érik teljessé, amint
az Ige testté létele is ebben éri el célját, -- a karácsonyi csoda
még csak a kezdet!

A Krisztus beszéde, az Ige, az Evangéliom a Krisztus anya-
szentegyházának, a lelkeknek egyetlen életfenntartó hatalma.
Luthernak adatott, hogy ezt újra felismerje. A reformáció
keresztyénsége ma is ebből él, - semmi másból.

D. Dr, Prőhlt Károly.
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Az .Ige köszálként megáll!
Vari-e valami, ami még megáll omladozó világunkban? Van-e valami,

ami bizonyossággal túléli a katasztrófát? I Vagy pedig a véletlen szeszélyes
játéka dönt afelől, hogy rni süllyed hamuba és rni marad fenn új élet
reménységeként a romokon?

A keresztyénség az evangéliumra mutat. Egyházunk kiváltképpen
diadalmasan zengi Lutherrel : Az ige kőszálként megáll!

Vajjon meg áll-e ? Túléli-e a világkatasztrófát? Elegendő tnenedék-e
a kercszty énség, az egyház számára az evangélium igéje, nem temeti-e
az csszeomtc világ az igét is romjai alá? Ennek most el kell dőlni. Leg-
alább is számunkra, akiknek a keresztyénség. az egyház otthonunk s vele
együtt az életünk, létünk, hitünk is kock án,

Mi hát az az ig,e, melyik az az ige és hol van az ige, mely kösz ál ként
megáll? Honnan vesszük bizodalmunkat ahhoz, hogy az evangélium igéje,
:a keresztyénség, az egyház nem dőlhet le egy világ romlása közepette?

Önmagáról tanuskodik az lsten igéje, amint azt a Szentírásban olvas-
hatjuk. Ésaiás próféta ily szózattal kiált: "Minden test 'to és minden szép-
sége, mint a mező virága! Megszáradt a f ű, elhullt a virág, ha az Úrnak
szele fuvallt reá; bizony Iű a nép. Megszáradt a fü, elhullt a virág; deo
Istenünk beszéde rnindörökre megmaradt." (40, 6-8.) Ezt idézi Péter apos-
tol is, a babiloni fogságban elhangzott biztató szót a Krisztus evangéliu-
mára vonatkoztatva: "Az Úr beszéde megmarad örökké. Ez pedig az a
beszéd, amely néktek hirdettetett.': (1. Pét. 1, 24-25.)

Krisztus Urunk maga is ünnepélyes formában tesz bizonyságot igé-
jének örökkévaló voltáról s hatalmáról: "Az ég és a föld elmúlnak, de az
én beszédeim soha el nem múlnek" (Márk 13, 31). Az ég és a föld, az Isten-

teremtette mindenség szemünkben maga a szil árdság. A háború bor zal-
mai is nem azt bizonyítják csupán, hogy mily könnyű századok alkotásait
lerombolni, de azt is, hogy mily erős a föld, mily sokat kibír, mily nehéz
elpusztítani. A csillagokig pedig fölér-e egyáltalán a föld véres lángol ása?
A mai világ katasztróf áia csak éppen enyhe késtoló abból a végső katasztró.
fából, amely az utolsó ítélettel fog rászakadni a világra. Akkor elmúlik,
valóban elmúlik az ég és a föld. De Krisztus beszéde még azt is túl fogja
élni.

Mivel Krisztus a föltámadott Udvözító, igéje azért - elmúlhatatlan.
"Jézus Krisztus tegnap és ma és mindörökké ugyanaz" (Zsid. 13, 8). Ebből
folyik, hogy az ő beszéde is megmarad örökké. Igen, az ö beszéde valami-
képpen egy ő magával. Beszéde akkor múlhatnék csak el a világgal, ha
Ő maga is a világ romjai alá kerülhétne. Ezen azonban Krisztus már túl
van: sírjából kikelt, a halálból feltámadott! A feltámadás igéje az a kő-
szál, amely megeil; az élő Krisztus az a hófehér szírt, mely a halál fekete
tengerén kapaszkodóul szolgálhat s menedékül.

Luther is ezt énekli: "Kincsünk, életünk, nönk és gyermekünk mind
elveszhetik . _ mienk a menny örökre!"

Az evangélium ig-éje, a ker esz tyénség, az Egyház az üdvősség és őrök
élet elveszthetetlenségét ígéri csupán azoknak, akik a Krisztusban és az ö

beszédeiben megkapaszkodnak. Semmiféle olcsó megmenekülest a világ
katasztrófái elől nem biztosít. Egyáltalában nem tud az emberi kultúra



paradicsomkert-építő büszkeségeirőI: Inkább az ég és 'a föld elmúlásáról
beszél.

Azt azonban hozzátehetjük: nem világgyülöletből és semmiképpen
nem a nihilizmus foglyaként vallja ezt, hanem az újjászületés, a föltárna-
dás, az új ég, új föld reménységében s hit által való bírásában. Nem árt
ugyan, ha a világ szerelmét és az emberi. kultúra mámoros dicsőségét egy
kissé meg-megnyirbáljak az emberiség meghasonlásának korszakai, de
semmi szükség arra, hogy a sötétséget önmagáért - kívánjuk s a világ-
fájdalmat görcsö vonaglások között élvezzük. A keresztyénségnek a világ
múlandóságáról való ítélete nem a nihilizmus örvényébe taszít.

Nem szabad, hogy úrrá legyen rajtunk a halálvágy. Egy régi mese
szól a kísértetek hajójaról. A legénysége minden éjszakán felvonja it vitor-
lákat azzal a reménységgel, hogy sikerül a hajót elsüllyeszteni. Igy meg-
szabadulni a kísértetektől a kere ztyén ember számára nem kívánatos. Mi
a halál árán csak életet akarhatunk. halált soha.

Hasonlóképpen nem szabad, hogy úrrá legyen rajtunk a nihilizrnus
rászedettjeinek másik feltűnő vonása: a csömörig duzzadó élvezetvágy.
Evés, ivás, léha szenvedélyek, ördögi durvaságok dudvakérit tényésznek
omladozó világunk romjain. A semmit pedig ez ugyancsak nem teszi vala-
mivé, a halálos létet életté. .

Nincsen más ige, mely ma kösz átként megállana, csak ez: "Én vagyok
a feltámadás és az élet: aki hisz én bennem, ha meghal is él. És aki csak
hisz és él énbennem, soha meg nem hal." (Ján. ll, 25-26.) Ezt keressük
a bibliában, ezt az igehirdetésben, ezt az egyházban!

Nem állít juk; hogy ezen kívül is nincs ige, egyéb ige, mely kőszálként
ne állana a hajótöröttek felé reménységnek zászlajával intve. Jézus is
beszédeiről tesz említést. Oe ez az egyéb se más. A vigasztalásnak, szaba-
aitésnsk, bátoritásnak igéi is a feltámadás igéjének napjától fényesek.
Vegyünk néhány példát.

Veszedelemben vagyunk idézzük a zsoltáros igét: "Elesnek mellőled
ezeren' és jobbkezed felől tízezeren; és hozzád nem is közelít ... Mert az
ő angyalainak parancsolt felőled, hogy őrizzen meg téged minden útadban"
(Zsolt. 91, 7-ll). És megmenekülünk, elvonul fejünkról a veszedelem és
hálát adunk a szabadításért. Földi szabadítás volt, Isten meghaflgatta imád-
ságunkat és igéje által megtartotta az életünket. Csak ennyi? Nem. Az
örökélet dicsőségének egy sugara hullott reánk.

Csapás ért, kárt szenvedtünk, betegség ült meg, elvesztettünk valakit
vagy valamit, nem kerültük el, aminek elhár itásáért pedig könyör ög tünk.
Oe íme, el. tudjuk tűrni a bajt, nem haltunk bek, mint véltük, sőt hála-
imádságra kulcsolódik a kezünk: "Áldott az Isten a mi Urunk Jézus Krisz-
tusnak Atyja, az irgalmasságnak atyja és minden vigasztalásnak Istene"
(Il. Kor. 1, 3). Nem az ige örökkévaló erejét bizonyítja-e a vigasztalás?
Megvigasztalódni az el nem hárult csapások között van olyan csoda, mint
megmenekülni a veszedelmekből.

Vagy talán ítélet sujtott le ránk Kóstolót kaptunk az ég és föld el-
múlásából. A lelkiismeretünk marcangol, a bűnünket fájdalmassá teszi a
büntetés bekövetkezése, nyilvánvalóvá lesz előttünk, hogy "Isten nem csú-
Ioltatik meg, mert amit vet az ember, azt aratándja is" (Gal. 6, 7). Oe
megszólal az ige: "Bízzál fiam! Megbocsáttattak a te bűneid" (Máté 9, 2);
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és az új életre inditó szóKrisztus ajaká ról : "Én sem kárhoztatlak: eredj el
és többé ne vétkezzél!" (János 8, ll).

Lehetne folytatni. Az: ige majd csak az ég és föld elmultával fogja
megbizonyítani diadalmát. Midőn nyilvánvalóvá lesz, hogy túlélte a világ
katasztrófáját. Oe már most is áll, mint kőszál a tengerben. És örök meg-
maradást ád azoknak, akik felkapaszkodtak reá. Maga Krisztus a kőszikla.
"Aki hisz benne, rneg vnern szégyenül" (J. Péter 2, 6). "És a világ elmúlik
.és annak kivánság a is, de aki az Isten akaratát cselekszi, megmarad
-ör ökké" (L J án. 2, 17).

Mennél jobban halljuk a föld rengését, az ég ropogását, annál inkább
áll az ige kösziklája és várja a kapaszkodókat. Ne legyünk most gyáván
szerények: kapaszkodjunk!

Schole Ldsel»,

Mit prédikált Luther a háborúban?
Közismert dolog, hogy Luther Márton sokszor hozzászólt a török-

háború kérdéséhez. Az azonban már kevésbbé ismeretes, hogy amit a törö-
kök elleni háborúban hirdetett, tanulságos minden háborúban. Oe csak
akkor mélyül el előttünk Luther .tanítása e részben is, ha így kérdezzük:
mit prédikált Luther Márton a törökök elleni háborúban. Isten ígéjének
tiszta hirdetése volt számára a legfontosabb, ezért hát ezen a téren szintén
a "prédikáció" szempontja adja meg nekünk az éleslátást.

Ilyen-szempontot alkalmazott egy négy évvel ezelőtt megjelent teoló-
giai munka is,") amelynek ez a címe: Luther állásfoglalása a török háború-
ben. Voltaképpen ez érdekelte a szerzőt: mit és hogyan prédikált Luther
a törökök elleni háborúról és azzal kapcsolatban. A történelmi érdeklő-
désen ·felül pedig az a szándék is ezette, hogy Kifejtse általában a háború-
beli igehirdetés teológiai alkatát. Amint ö maga is írja, rnunk ái ának az a
tény volt az időszerű indítéka, hogy a jelen hatalmi politikai harcaiban
végzetes feltámadását ünnepelte a középkori kereszteshadi árati prédikáció.
Luther tiltakozott ez ellen a. tévelygés ellen; az volt a szerzö törekvése,
hogy e tiltakozást újra hallják meg; és e közben látta meg, hogy minden
háborúban áldott- tanítója Luther az egyháznak. Ezért aztán nem idő-
rendben foglalkozik a refornlátor idevágó irataival és nyilatkozataival, ha-
nem a következö csoportosításban ismerteti Luther állásfoglalását: a török-
veszély a Biblia szernével, bűnbánatra hívás és imádságra, intés, a felelősség
hadi kötelessége, az alattvalók honvédő kötelesség e, a végső nap várása.
Ez a történet fölé szálló csoportosítás is közrehat abban, hogy éppen mi
magyarok a mi mostani háborúnkra vonatkozóan döbbenetesen időszerűnek
érezzük itt is, meg ott is, szinte végig Luther mondatait. Elég arra gondol-
nunk, hogy a török több volt, mint Luther hazájának az ellensége: a
keresztyénség is pusztult, ahol testileg pusztított... Oe a török-háború
és a mi mostani háborúnk összehasonlítgatása helyett jobb nekünk, ha az
eredeti érdeklödésünkhöz térünk vissza.

*) Lemperter, Helmut: Luthers Stellung zurn Türkenkrieg, 1940. Evan-
gelischer Verlag Albert Lempp in München früher Chr. Kaiser Verlag,
152 lap.
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a) Luther szerint a legelső dolog, hogy az elbizakodottakat megfélem-
lítsük lsten igéjének hirdetésével: a háborúban lsten büntető ítélete megy
végbe. A háborút Isten haragja fenyítő vesszejének kell felfognunk. A ha-
mis prófétáknak volt az ismertető jelük, hogy hamis biztonságérzetbe r in-
z atták népüket: az ő oldalán áll az Isten rninden körülmények lcözött.
lsten igaz követei szer tef oszlatták ezt az álmot; hirdették, hogy lsten
zabadon, személyválogatás nélkül bünteti minden népnek a vétkét. Az a

célja Istennek a háborúval, hogy az emberek biztonságérzetét és közönyös-
éget megrendítse. A háborúban egyébként is hajlandók vagyunk a csüg-

gedésre; szabad-é hát még ijeszteni az embereket?" Az ítélet hirdetése csak
akkor lenne vesztünkre, ha nem volna összekapcsolva az evangéliom hir-
detésével.

b) Az ítélet prédikálásával együttjár a bűnbánatra hívás. erncsak
a megátalkodott bűnösöknek szól ez, hanem éppen úgy azoknak is, "akik
komolyan akarnak keresztyének lenni". Az a tény, hogy a büntető ítélet
különbség nélkül sujtja a kegyeseket és istenteleneket, fájóan, de haszno-
san emlékeztet a közös bűnrészességre. Nem elég azonban. mégsem álta-
lában ostorozni a nép romlottságát, hanem az egyes bűnöket kell támadnia
az igazi prédikátornak. A bűnbánatra hívónak persze az a nagy kísértése,
hogy a nép politikai bűneit veszi célba, a felsőség, 'tehát kormány vagy
államfő tévedéseit, ros z korrnányzását, esetleg hibás politikai vagy hadá-
szati vétkeit okolja minden bajért. Sőt még az a veszedelem is mutatkoz-
hatik, hogya nép egyenesen azért hibáztatja magát a bűnbánatra hívás
következményeképpen, hogy vallásosságból vagy emberi jószívüségből járn-
bor an viselkedett nernzetiség ei, szomszédai iránt, ezért került bajba. Már
.ezekért' a kísértésekért is szükséges, hogy a 'bűnbánat prédikálása a min-
dennapi bűnök re .és az egyes. emberek vétkességére ~~on:tkozzék. Isten ttz
parancsolata a 'tükör háború idején i bűneink meglátására. Az Isten tiszte-
lete ellen való védekezésnek pedig nem az a fokmérője, hogy ki-ld mek-
kora buzgó ággal gyakorol!a a maga vallását, hanem egyedül az, hogy
rnennyire becsüljük meg az evangéliom tiszta hirdetés.ét.

c) A háborús prédikálásnak következö ismertetője a fáradhatatlan,
nyomatékos biizdités imádságra. Háborúbeli imádságunk fötartalma persze
a bocsánatért való könyörg és s legkevésbbé az érdemeink, evilági hivatá-
sunk, küldetésünk alapján a rninket megillető megsegítés követelése. Másra
nem hívatkozhatunk, mint Jézus Krisztus engesztelő vérére.

d) Éppen a háborúban sziikséges, hogy a keresztyének megerösődje-
nek .a keresztyén hit igazságaiban. Fogságba kerülhetnek. olyan orszá-
gokba hurcolhatják őket, ahol tilos az evangéliom, hirtelen meghalhat-
11ak,- ismerniök kell tehát alaposan, mit tett értük lsten. Prédikálni kell
tehát a halálmeggyőző Krisztust!

Ide vonhatjuk azt is, hogy mit tanított Luther a felsőség és az alatt-
valók hadi kötelességéről. A felsőségnek istenszabta lcötelessége, hogy

:fegyverrel védje országát. Ez éppen a fejedelmek dolga, és nem az egy-
.házé. A keresztyénség. vagvis a keresztyének 'közösség e nem védekezhetik
é 'terje~zkedfietií( fegyverrel; ezért bélyegzi meg Luthererösen a keresztes-
hadjárat hirdetését. Mi hozz áf űzhetjük, hogy világnézetek védelme vagy
terjesztése miatt sem jogosult a hadviselés. ,Még kevésbbé menthető, hogy
21 népek ürügyül használják a világnézeti különbség ek vagy kultúr ák hódító
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háborújának igazolására. De igenis kötelessége az ország ko rmányának,
I;JOgy haddal védje a népét. Az ország vedelmét felesleges, sőt veszedelmes
azzal igazolni) hogy az egyházat védik". Ha csak a Krisztusegyházá t akarná
pusztítani az ellenség, akkor a keresztyéneknek vállalniok kellene a véd-
telen vértanúságot és Istenre kellene bízni ok a harcot. MlI1t alattvalóknak
azonban istenrendelte kötelességük, hogya "behívásnalc erigedelmesked]e-
nek, katonáskodjanak és "ll1egbüntessék" az ellenséget. Ha elesnek, haláluk.
a sz.eretet cselekedete. És ha Krisztus hitében halnak meg az egyházat is
pusztító ellenség f'egyverétöl, akkor egyszersmind vértanúi is a Kr isztusnak.

ej A bibliaszerű háborús prédikálás 'utolsó jegye pedig a folytonos
utalás a végső napra, Krisztus visszajővetelére és e világ végére. Végül is
nyilvánvaló lesz lsten győzelme az Antikrisztuson, a bünön, szenvedésen,
halálon, a Gonosz nunden rontasán. Ez az' igazi vigasztalásunk, erőnk a
háború bármilyen megpróbáltatásában. Nem szám it, hogy nem látjuk lsten
kézzelfogható segítségét és oltalmá-t. Mi szeretnénk lsten látható, tapint-
ható -segttség éböt következtetni arra, hogy Ö nekünk az Urunk. Fordított
az lsten útja: előbb bizonyossá tesz minket, hogy Övé a végső győzelem,
éscsak aztán engedi nekünk kegyelmesen meglátnunk az itt ésmost adott
ajándékait.

Igy prédikált Luther a háborúban - a mi javunkra is.
Sól)'071l Jett'ö_

Luther háborus imádsáqalból.
L A honvédő áUamfő imádsága: Szeretett Uram, ..Istenem, Te látod, .

hogy kénytelen vagyok hadakozni; - hagynáru szívesen; - de nem az én
igazságos ügyemben bizakodom, hanem a Te kegyelmedben és irgalmassá-
godban. Mert tudom: ha csak ügyem igazságos voltára hagyatk'oznám és
elbizakodnám, -rnéltán 'elvethél engemet, mint olyant, aki megérdemelte
bukását, .mivelhog y igaz ügyemre támaszkodtam. nem pedig csupáncsak a
Te kegyelmedre és jóságodra.

2. A 'katona imádsága: Mennyei Atyám, itt állok isteni akaratod sze-
rint ebben az evilág-ra tartozó numkában és f'elsóségern szolgálatában, aho-
g'yail ez' kötelesség em elsösorban 'Irántad s aztán akaratod sz erint- f'elsöbb-'
ségern iránt. Hálát a-dok kegyelmedértés irgalmasságodért, hogy engern.
ily. hivatásba .állitottál ; bizonyos vagyok felőle, hogy nem vétek -. hanem
jogos dolog és kedved szerint való engedelmesség. De jól tudom s kegyel-.
mes igédböl megtanultam. hogy egy jócselekedetünk sem segít ra itunkvés
senkinek sem mint katonának kell üdvözülnie, hane-m rnint keresztyénnek.
Ennek folytán dehogy akarok én az énengedelmességenHe .és cselekede-
ternre hagyatkozni, hanem szabadon kedvedre való szolzálatk éppen harco-
lok. Szívem szer int' hiszem. hogy engem egyedül a Te szerétett 'Fiad. Jézus
Krisz tus Urunk ártatlan vére szabadít meg es üdvözít, érettem ontotta .nt
kegyelmes aka ratod irán ti engedelmességből. Ebben IIIaradok. ...ebben élek
és halok, ebben harcolok és teszek m indent. Tartsd meg, Or. .Isten, sz eretett
Atyám, és erösítsd meg bennern ezt? hitet Szent Lelked által!

. 3. A ha~áiát védő nép imáiságából: Mennyei Atyánk, bizony meg-
érderneltük,hogy bürítess bennünket. De büntess minket kegyelmed es ne
haragod szerint. 'Jobb nekünk kezed fenyítéke alá adnunk magunkat, rnint
azvemberek.. vagy az, ellenség kezébe, mert nagy a Te könyörületesség ed.
Vétkeztünk', Ellened, .meg: zeg tük parancsolataidat, de ellenségeink. ellen..
nem vétkeztünk, nincs is' nekik joguk és hatalmuk, hogy büntessenek min-.
ket, hanem Te haszháihatod .őket haragos ostorodképpen ellenünk. 'akik
vétkeztünk Ellened 'es rnirideri' csapást megérdemeltünk ... Kelj' fel. Urunk'
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Istenünk. és szenteld meg nevedet. amelyet ők gyaláznak; erősítsd orszá-
godat, amelyet össze akarnak zúzni köztünk ; és teljesítsd akaratodat, ame-
lyet el akarnak fojtani közöttünk. Ne hagyd, hogy bűneink miatt lábbal
tiporjanak Téged azok, -akik nem a mi bűnünket torolják meg bennünk,
hanem a Te szent igédet, nevedet és cselekedetedet akarják kiirtani közü-
lűnk, hogy ne légy többé Istenünk, és ne legyen többé néped, amely Téged
hirdet, hiszen és vall. '.

4. Gyermekeknek szánt könyörgés ~ hit és haza rontói ellen:

Tarts meg igéd mellett minket,
Rontsd meg ellenségeinket,
Uram, a Te Fiad' bántják,
Trónjától is megf'osztanak.

Krisztus, Te urak Ura vagy.
Mutasd hatalmadat, milyr nagy.
V édd meg a keresztyenséget.
Legyen, ki díc érjen Téged.

Szentlélek, drága Gyógyítónk,
Igaz hitben boldogítónk,
Allj mellénk a végső órán,
Vígy életre halál után.

(Kísérlet az eredeti szöveg, pl. m indjárt ae: első sor: Erhalt uns, 'Herr,
bei dein em Wort, hű kifejezé ére - régi fordítások felhasználásával. E
döcögős próbálkozás csak figyelmeztetés egy hű és szép fordítás szüksé-
g ére, Egyébként e harci dal eredeti értelmének. érvényesítésére csak saját'
dallama alkalmas.)' Köz li : B. J,

Schöpílin Aladár,
A kőzelrnültban egy előkelő irodalmi társaság elnöki székéből igen

keserű panasz hangzott el a magyar irodalmi k ritika általános magatartása'
és rnűvelői ellen. A panaszos hangokat mind a hozzáértek, mind pedig a

rriüvelt nagyközönség megértéssel, sőt helyesléssei fOgadták, minthogy a
céhbelieken kivül ök maguk is .Iátják, tapasztalják, mennyire szubjekt ív,
mega!ap.ozatlan, talajátvesztett és épen ezért céltalan nagy általánosságban'
a mai magyar irodalm í kritika. Alig akad birálói.Jrang - moridj ák a boru-
látók -, amely híven szolgálná, hozzáértéssel művelné, és elfogulatlanul
teljesítené tisztét előkelő helyéről. Dc-még '3 'derűsen sz emlélödők is meg-
állapítják, hogy illetéktelen kezekbe kerül nem egyszer a kr itika mérő-
ónja és iróvesszéje, akik becsületes és tisztes szelgátat helyett sokszor
hozzáértés, tanultság és legalább is, valamelyes készség nélkül f'elülctesen,

,ügyetlenülés a Gyulai-féle hagyományokon' neve!ődött fülek számára
merőben hamis hangon hallatják szavukat. Sokan azt panaszolják, hogy
az irodalmi kritika helyét (üzleti vagy baráti alapon) szervezett hírverés
foglalta el. ,

Sajnos, nagy általánosságban így van a dolog. Azonban végtelenül
el szomorító lenne, ha' minden vonatkozásban ez volna a helyzet. A körül-
ményeket ismerőnek -nreg kell állapítania, hogy az 'általános sfvársáz 'elle-
nére a magyar irodalmi k ritika szrnvonalát, nézőpontjainak emelkedeHsé-
gét, ítéleteinek megalapozottságát és kultúr ái ának telitettségét arra híva-
tottak biztosan őrzik. Oe rnivel ök, a hagyományőrizők és a, fejlődést
biztosltók, sohasem a fórumon hang oskodnak, szavukat nem kiáltják rriesz-
szire, Csak a kiválasztottak, a szellemi elit számára nyilatkoznak (Ezeknek
sora is egyre kisebb l) S épen ezért letéteményesei az egyetemes magyar
szellemi továbbhaladásnak. '

'A magasabb mértékkel is mérhetö, lélek, tehetség és sz ívsze rint. ís
igazi kritikusaink között az 'első hely immáron mintegy harminc eszten-
deje SchöpfIin Aladáré. Helyénvalónak tartjuk, ha, lapjainkban Szell errii
arcképét pár vonással meg rajzoljuk, két okból is. Az egyik ok, az, hogy
a közeliövőben jut eljelentős irodalmi működésének félszázadik évforduló-
iáhdz,a másik pedig az, hogy sorainkból való, egyházunk életében, iro-'
dalrni természetű rneg nyilvánulásainkban tevékenven "részt vesz.
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A lexikonok szerint 1872-ben zületett Manigá-n (Nyitra megyében).
Bölcsészeti tanulmányokat folytatott Budapesten. Egy nagy kiadóvállalat
tisztviselője volt és az irodalomnak élt.

Pozsonyban nyolc félévig _hallgatott teológiát, lelkészi vizsgát nem
tett, de egyházi szolgálat nélkül is híven megőrizte szoros. kapcsolatát a
hittel. Nem róhatják fel elfogultságunkul, ha azt rnondjuk, hogy lelki arcá-
nak vonásai itt. ezekben az években rajzolódtak olyanná, amelyek számára
megkülönböztetett helyet biztosítanak az emberek között.

Az irodalomtörténet szerint a· legnagyobb élő magyar kr itikus. Ti-sz-
telöi, de általában ismerői is azt mondják, hogy nagyon szerény, de nagyon
érzékeny, minden oldalról a szellem emberének mutatkozik.

Gyermekkorom végén találkeztam először Schöpflin nevével, azóta i~
esemény számomra minden írása. Irodalmi eszrnélkedéseirn kezdetén tágra-
nyílt szemmel láttam, mennyire nagy tekintély az irodalom világában,
ma is úgy érzem, hogy mint egy nagy nemzedék (a meghalt Ady, Babits,
Móricz-triász) életének ittmaradt tanuja és munk áj ának részese ízlésévei
és az élettel' mindig együtthaladó kritikai tevékenységevel amelleHe fel-
nőtteket változatlan népszerűséggel irányítja.

Csorbítatlan tekintélyének titka abban áll, hogy koroktól, pártoktól,
jelszavaktói és divatoktóI benső nyugalommal független volt rnindig. Bölcs
megfontoltsággal foglalt állást minden irodalmi kérdésben. Rendkívül!
fogékonysággal, fínom érzékenységgel rneg látta :» dolgokban a lényeget,
de volt bátorsága is a nagy igazságokat, a sokszor meg lepö észrevétele-
ket kifelé erővel kinyilvánítani. Mindenkit a maga mért ével mért, nem
engedett sem korok, sem emberek befolyásának. Körü.otte változott a
világ, Ö egyazon maradt benne mindvégig. Oe nem merev kövültségben,
hanem természetes fejlődésben.' Legjellemzőbb vonása magatartásának,
hogy ..kcrszerü, Az. uidonság igézetével sohasern hatott, de az. is bizonyos;
hogy kiöregedni sem fog soha. A bölcseknek a szellem magas régióiba
eljutottaknak a tulajdonsága ez. . '

A legragyogóbb kritikusi erények nek gazdag birtokosa. Csöndes, hig-
gadt természetének megfelelően sohasem zajjal, sebeket osztogatva és bő-
ven kapva vívta meg küzdelmeit, de békés magatartása, indulattalan hangja,
lelkiismeretétöl is ellenőrzött meggyőződése mindig az igazság oldalára
állította, még ha kisebbségben volt is. Sohasem kívánt tekintély lenni,
mégis az volt eleitől fogva, .nem óhajtott vitákat eldönteni, mégis döntó
szava volt nem egy kérdésben. Megérezte rajta és írásaiban az újító és
3 hagyományokhoz mereven ragaszkodó egyaránt, hogy ,.a multat és a

r jelent egyszerre ésegyütt tudja érezni:'. Az ellentétekből kiértette az. egy- ,
ség et, a fejlődés vonalat. - saját szavait idézem - életnek tudta érezni azt.
ami valamikor csakugyan élet is volt, fel tudta ismerni az állandót a min-
denkori változásban.

Irodalomszemlélete tisztultan nemes, nem merev elméletekhez igazo-
dik, hanem a gyakorlathoz idomul. Mindegyre friss marad, mert esztétikai
elmélyedésből táplálkozik kritikai elvrendszere. Művészi finomságok iránt
fogékony lélekkel fordult a jelenségek felé vizsg álödásaiban, mint ahogyan
ihletett művésznek -mutatkozott irodalmi megnyilvánulásaiban is.

Már széltében-hosszában irányította az igazán hozzáértök közvélerné-
nyét, amikor (aránylag későn) jelentkezett tanulmányköteteiveL 191?-Uen
jelent meg a "Magyar lrok" című első írói arcképsorozata. majdnem egy
évtized mulva az .Lrok, konvvek, emlékek" cimű kötete, amelyet már a

. Greguss- jutalom elismerése koszorúzott meg. Az évtizedek óta virágzó
Ady-kultusz és egyre fakuló ellenhangúlat bőséges termésében szükség es-
nek látta megírni a költö verseinek tag lalását, rninden elfogultságtóI men-
tesen, itt-ott korábbi nyilatkozatai ellenére tett rendkivül gondos, és ala-
pos mérlegelés után kimondott ítéleteiben. Ez a könyve a legkitűnőbb
Ady-portrét jelenti számunkra.

"A magy,at irodalom története a XX. században" cirnű munkáia a
maga kerának kritikai megismertetését szolg'ália. A kor arcának igazi meg-
rajzolása a benne foglalt jegyzetek nélkül felettébb nehéz, igazi értékének
CI megá)lapítása pedig merőben lehetetlen lenne.
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Kritik áinak, tanulmányainak, portréinak se szeri, se száma. Pályáját
3 u\'asárnap Uiság"-nál kezdte, a "Nyugat"-nál folytatta, közben a "Szó-
zat .. című napilap, majd a "Tükör" dolgozótársa is volt. Legutóbb a
"Magyar Csillag" hasabiain jelentek meg írásai. Bárhova is írt, mindis;
magát adta megalkuvás nélkül. Hetvenedik születé. napjára tisztelői kiadták
összes megjelent rnunk áinak bibliográfiáját. A magunk részéről szívesen
látnók a címek helyett mag-uknak a cikkeknek teljes vagy akár válogatott
gyiijteményét.

Az irodalmi k r.t ika mellett hosszú időn, keresztül művelte a sz ini-
kritik át is. Egyik tanítványa és később munkatársa ezir ányú munk ásság a
legjellemzőbb sajátságának a megbízhatóságot tartja.' Negyedik évtizede
figyeli hivatalos őrhelyéről a magyar sz ínj átszást, tapasztalatai, megfigye-
lései szinte nélkülözhetetlenek ez idő színháztörténetének megírásához.
Aid az ő útmutatása nyomán próbál tájékozódni a drámaírás, rendezés,
.színjátszás, egyáltalában a színpad ezernyi problémája köz ött, s valarninö
fonalat keres a fejlődés, vagy visszaesés vizsgálásához, az biztos út-
mutatást talál sz.ínik ritikáiban. Itt sem veszik .el az apróbb részletekben,
s nem merevedík elvont elvrendszerekhez, hanem állandóan meg-rnegújuló
:készséggel, egyre friss ízléssel és a legjobbakon finomult érzékkel keresi
a színpad világában a kornbinációk törnkelege között a lényeget, és ezt
az' irodalom és a sz.inhaz összhangjaban találja meg.

Már kritikai pályája delén járt, amikor kezdett benne kibontakozni
az elbeszélő. Nem szekatlan ez a kettős jelenség (a késői és az elmélet-
gyakorlat együttes jelentkezése) irodalmunkban. Gondoljunk csak Gyulai
Pálra, aki a Iirában is maradandó enilékeket állított magának, vagy
Vargha Gyulára, ah másodvirágzása idején az új magyar líra legjava ter-
mését gyarapította AranY":Öszikéire emlékeztető soraival, vagy akár a
köz elmult nagy poéta doctusaira, Babitsra, Kosztolányira.

Schöpflin a magyar szellemi életnek kitűnő ismerője, irodalmi meg-
rezdüléseken keresztül a társadalom életét is jól látja világos kereszt-
metszetben. Mi sem természetesebb, mint hogy regényeiben (rnindössze
ötöt tartanak számon olvasói, a legismertebbek: "A piros ruhés nö";
"Mossóczy Pál szép nyara") társadalom-biológiai ismeretei mutatkoznak
meg elsősorban. Kétségtelen, hogya magyar élet vizsgálói a vidék társa-
.dalmának pontosabb, józanabb és elfogulatlanabb képét sehol sem kaphat-
ják, mint Schöpflinnél.

Más szempontból is érdekesek regényei. Mindazok az elvek, amik őt
Itéleteiben vezették, itt megvalósulnak, formát öltenek. írásai szerkezeti-
leg, formailag, hangulatban és stílusban, látásban és láttatásban egyaránt
megközel itik és rendre meg is ütik azt a mértéket, amit a kritikus mérő-
lécként alkalmazott mások műveinek vizsgálatakor. Mindkét műfajában
ugyanaz a lélek rnutatkozik meg: a kulturált értelmű és melegszívű ember-
ismerő.

Bármilyen oldalról is ítéljék meg írói és bírálói munk ásság át, meg
kell állapítanunk, hogy minden fiatalos felelőtlenség nélkül kezdte pályáját.

• és ugyanazzal a bölcs megértéssel őrzi most is az ítélkezés mértékét, amely-
nek legfontosabb elve: minden igazi tehetség érvényesüléséhez segítőkezet
nyujtani. .

Nem ortodoxiából tartozott a "Nyugat" köréhez, de meggyőződéses
álláspontját előnyökért sohasem adta fel. Kissé professzorosnak tartják
testi habitusat es írói attitüdjét, mi magunk is mesternek, tanítómesterünk-
nek valljuk ..

,-\ hozni kőz el állók emberi értékeit is nagyra becsülik. ' Mindennél
többet mond róla Illyés Gyula hozzá írott versének ez a néhány soru i.:

"Igy megy a férfi, akit útján követnék.
Igy jársz barátom és 'nekem

Y;<raszom arra: rnocsok nélkül Jehet még
átkelni az egy életen!'"-
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,Igen gyakran halljuk magukat előszeretettel öntudatos "protestál)~-
nak" nevező emberek szájából szüks~gtelennek' tartott dolgokra az t a ,.le~
kicsinylően gúnyos megjegyzést: "ez csak felesleges jócselekedet", Ez a
rnondás igen élénken tükrözteti 'azt a protestáns kör ökben' eléggé iel terjedt.
balvéleményt. hogy "nálunk" csak hinni kell, de jót tenni teljesen felesle-
ges, Sőt sokan egyenesen éppen ebben a cselekedettelenség ben, szinte az:
erkölcsi lazaságig menő libertinizmusban látnak valamifél "protestáns"

-saí átosság ot.

Már előbb rámutattunk arra: az ilyenféle felfogás, hogy nekünk "csák'
hinni" elég, a hit igazi valóságának teljes félreértéséből születik. Nyilva;1-
valóari azzal sincsenek az így vélekedöle tisztában, hogy micsoda, is való-
jában a "jócselekedet", Hogy itt nem pretestans sajátosságról. legfeljebb
a teolóziai vliberalizmus sajátosságáról lehet szó, arra nézve elég utalni
a rcforrnációt követö első' századok evangélikus és református egyházainaka zords,ágigpu;itán erkölcsiségére, szig orú .egyházf egyelmé re. Ezektől
persze napjaink 'egyh ázi.élete sajnálatosan rnessze esik Történeti példákra
való .hivatkozás helyeit .most inkább azt vizsgáljuk meg, hogyan viszonylik
egymáshoz egyházunk sarkalatos tan ítása: a kegyelemből hit által való,

, megigazulásról és a jócselekedetek kérdése, '
" ' .'

Amilyen félreérthetetlen, a Szentírás üzenete abban a tekintetben,
hogy az ernber egyedül Isten kegyelméből igazul meg', a törvénv icseieke-
detei, vagyis minden emberi érdem .hozz áiárulása nélkül (Róm, 3, 28), -
éppen' olyan világosan hangsúlyozza az rIr ás azt is, hogy a megig az.itó
kegyelem' nem' ment 'fel Isten akaratának, a törvénynek betöltése' alól.
A Rónlai levél 6, .része egyetlen hatalmas ,tiltakozás al~egyelemből\:aJÓ
rueg ig'azulásnak olyan gonosz félremagyarázása és kihasználása ellen, mint-
ha' a meg ig azultak tetszésükre élhetnének, Sőt, éppen a megigazul t ember'
cselekszi igazán a jót, azaz Isten akaratát, éppen az ő életében .van pozitiv
értelme. a törvény betöltésének. Neki ,be kelJ töltenie a törvényt, mert be-
töltheti: a Szen tlélelc képesíti erre!

Amegigazult,embernek·a törvényhez való viszonyát legjobban sZem--
lélte ti Jézusnak il jö fáról ésannak jó gyümölcseiről mondottjaéie (Máté
7, 15~20; i2,'33~5), A megigazult emberben Isten Lelke megkezdiát-
formáló.,nevelő rnunkáját. Ez épp/en abban áll főként, .hogy annak új éle-
teoen· egyre 'jobban érvényre juttatja Isten akaratát, azt egyre jobbariélet-
törvényéve teszi. Belső indulatból 'cselekszi most már Isten akaratát.vamint , ti

á ió, a' váiHábÓl nemesített, jóval beoltott fa is "magától" tenni a jó gyü,
mölcsöket. .Ez tehát a sorrend: "Nem a .cselekedetek tesznek jóvá, hanem'
hajóYag'~oki lesznek majd .jó c~elekedeteim," (Luthe r.)

Nemvitásfehát, hogy a megigazult embernek - az evangélikus em-
bernek is.! -, cselekednie kell a jót, gyakorolnia kell. magát Isten akara-
tánakÚljesítesében, Viselkedése, cselekvése szeinre, látszatra sokszor haj-
szálnyira se tér el a "törvény cselekedeteitől", Mégis egy világ választja ef.
attól. Egészen más a belső indíték, tél 'és szándék tekintetében, ,

, A megigazult ember jót cselekvésének- indítéka nem a törvény, sürge-
tése, a bűntetéstől való f élelern, hanem a kegyelmes Isten iránti hálás szere-
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tet és szolgáló engedelmesség. Azért, mert Isten jó volt hozzám a Krisztus-
ban, szeretett, bűnbocsánatot adott, megigazított, üdvösséget adott, _
azért cselekszem a jót. Örömmel, jó kedvvel, boldogan, hogy valamive!
megmutathatom szeretetemet, jelét adha tom annak, hogy nem hiábaval':'
rajtam az 6 jóvolta. Ebből az indítékból haj t ki, szökken szárba s terem
sok jó gyümölcsöt a keresztyén ember' új - Szentlélektől újjászületett -
élete (v. ö. Római lev. 12--15. részek).

Célja és szándéka is egészen más a megigazult ember jót cselekvése-
nek, mint a törvény szorongatása alatt élőnek. Nem ezért. cselekszi a jót,
hogy ezáltal érdemeket gyüjtsön, megvásárolja, megszerezze Isten iótetszé~-
sét, az üdvösséget, - hanem azért, mert egészen egyszerű en ez az lsten,
akarata. Életének célja Isten akaratának teljesítése, az 6 dicsőségére. Nem

~ Isten szeretetét akarja tehát .megszerezni jócselekedeteivel, hanem inkább.
lsten már neki ajándékozott szeretetére feleletet adni. Annak, akinek már;
mindene megvan. nincs megszerezni valója, legfeljebb a kapott ajándéko-o
kat köszöní meg. (Rórna 5, 1.)

Ez a jót .cselekvése nem js. elsősorban lsten felé. irányu! ~ lstennek-
nincsen szükség e a mi hálálkodásunkra! - hanem a felebarát tete. A'L
evangéliumi erkölcstan nem ismer önmagukban való jócselekedeteket, ·ha--
nem csak a felebarát szeretet-szolgálatát (Jakab J, 27). Amit lsten nékünk.
Krisztusban adott, azt a szolgáló -szeretet aprópénzére felváltva kell szét-
sug ároznunk a szeretetre szomjazó világban. Ez lsten akaratának ig-azi
.teljesttése,

Ez az új élet hitből fakad, vagyis másszóval: lsten adja, teremti éi>'
munkálja bennünk. Isten Lelke tesz jó fává, 6 termi bennünk a jó gy'Ü-
mölcsöket. Ezért önként fakadnak azok élő hitünkból s nem erőszakosan-
magunkra szedett díszele A karácsonyfán -is van alma, dió, narancs, -de
ezek' csak 'reá vannak aggatva s nem a fa termette őket, a gyümölcsök':'
rajta vannak, de nem az övéi. Az igazi jócselekedetek pedig a miénk,: sőt
legmélyebb értelernben nem is a miénk, hanem Istené. Mi csak vesszők;
vagyunk a szőlötökén, de a tökéböl szíviuk a gyümölcsterméshez szüksé-
ges táplálékot és erőt. (János ev. 15. rész.) , ,

Ez, a gyümölcstermő új élet Íj hitnek sziikségképett! következményé,'
Elmaradása' azt jelenti, hogy baj van a hittel, beteg a keresztyén ember"
lelki ·élete. Innen érthetŐ Jakab levelének éles harca a cselekedetek nélküli,"
"holt'< hit ellen. (V. Ö. kül. 2.' r.) Éppen nem a 'hit által kegyelemből' \'air>:
megigazulás 'ellen szólnak ezek az intelmek, csak az: álhit ellen. Nem a'fra,'
valók a: jócselekedetek, 'hogy rnegszerezzük velük az üdvösséget, hanem"
hogy megadjuk az Istennek járo dicsőséget (János 15, 8; Máté 5, 16). Ezzet'
tartozunk s Ö nem engedi dicsőségét rneg csorb itahi.'

Végül 'í~y érthetők Jézus szavai, amelyeket az ítélettételröl ruond'
(Máté 25, 31~6).Ne~ ajócselekedetekért üdvözülnek: majd az emberek~~
hiszen az üdvösséget Krísztus keresztjéért adja Isten, ingyenvaló keg-yel-
mébőJ.Azonban jócselekedeteik hiánya miatt fognak elkárhozni, mívet'
megvetették ,I~ten . ajándékát, nem, jártak akaratában.inern adták ileki' ,,:
dicsőséget. Az üdvösséget nem leh~t emberi. erŐf es z ítésse 1 nleg~zerézní,:..,.~;
d~ j~~nis _ell~het veszíteni, bűnös emberi '\{-Önt~yelmüsiggel, et1~'edettetÍ'~:
~~. .:
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Az .evangélikus ember úgy cselekszik jót, hogy maga se veszt eszre
Mint ahogya jó fa jó gyümölcsöt terem. "Mert ma(';5t~';'1 terem a föld .. "
(Márk 4, 26-28) Isten kegyelméből - és nem Isten kegyelméért!

Groó Gy1Jla.

Minden a lélek.
Egy beteg kornak vagyunk a beteg gyermekei. Tele vagyunk testi-

lelki nyomorúsággal, fájdalmakkal és betegségekkel. Az ideggyógyintézetek
es kórházak telve vannak testileg-lelkileg összeroppant, önmagukkal meg-
hasonlott, neuraszténiás, ideges depressziókban szenvedő és a testi élet száz
es száz szervi megbetegedésében sínylődö emberrel. Különösen igen nagy
az idegbetegek száma. Egyes államokban a tébolydákban kezelt elmebete-
liek száma feIiiImulja az összes többi kórházakban ápolt betegek számát.
De ugy.mcsak sokan szenvednek tuberkulózisban, rákban, cukor-, sztv-,
vese-, gyomor- es bélbajokban. Szinte minden ember küzködik valami kór-
ral. Es ezen a tényen nem tud segíteni a modern orvostudomány hihetetlen
nagy elörehaladása, a górcsövi, laboratóriumi, röntgen- és gyógyszertechni-

..kai csodálatos nagy fejlődés sem.
Ha e sol, nyomorúságot látjuk, önkéntelenül felvetődnek a kérdések:

honnan, hQgyan, miért van en.nYi betegség rajtunk? Ha ezeknek a beteg-
ségeknek eredő okát keressük hívő szemmel, meg kell látnunk azt, hogy
egvrésziikber, az -Iste« próbál.bennünket. Próbára teszi a hitünket, rnint
.Jóbét, hogy az olyan-c, mint a nádszál, melyet 'ide~odahajt a szél, vagy
olyan-c, mint az erős tölgy, melyet nem tud kicsavami a megpróbáltatások
vihara sem. A betegségek másik részében Isten neveli a hitünket. Növeini
.akarja hitünk sokszor pislákoló kicsi lángját, hogy gondtalan életünkben

,~,megelégedvél1 meg' ne. tagadjuk és ezt ne rnondjuk : kicsoda az Or?"
. (péld. 30, 9.) Van rajtunk olyan betegség is, amelyben az ősők átkos életé-
nek bűntetését viseljük. "Megbüntetem az atyák vétkét a fiakban, harmad
és negyediziglen ... " (II. Móz. 20, 5.) Sokszor viszont olyan betegség súlyát

.kell jior doz nunk, amelynek közvetlen okát mi nem tudhstiuk, " ... sem ez
nem vétkezett, sem ennek szülei, hanem, hogy nyilvánvalókká legyenek
'benne az lsten dolgai" (Ján. 9, 2). De ezektől az esetektől eltekintve,_ mégis
.a betegségek rontó hatalmába való kerülésünknek legtöbbször mi magunk
vagyunk a közvetlen elöidézői. Közvetlenül és személyesen magunk vagyunk
.a kór okozói idegbajoknál és szervi bajoknál egyaránt És pedig nemcsak
úgy, hogy nem vigyázunk eléggé magunkra, testünk re, hanem sokkal in-
.kább úgy, hogy nem vigyáwnk mindennél jobban a lelkünkre.

Betegségeink nagyrészének ugyanis az az előidézője, hogy beteg a
lelkünk. A lelkünk betegségéért viszont közvetlenül és egzisztenciálisan rni
vagyunk felelősek. Azért olyan sok a beteg ember a modern kor gyermekei
1{öúHt, mert olyan sok közöttünk a lelkileg beteg ember. Es pedig nem-
csak az Ú. n. "pszichog!én" "természetű "betegségeknel« előidézője a:' beteg
Iélek, hanem 'legtőbbször a szervi bajoknak is. (Szlv-, gyornor-, bélbajok
stb.) Szervi bajainknak is legtöbbször mí vagyunk az okozói és pedig
a lelkünkön keresztül. Az általában elismert dolog, hogy az ideg- és kedély-
bajok-cnagyrésze lelki forrásból. ered, de azt már kevesen tudják, hogy
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akárhány szervi baj kifejlődésénél is a lélek játssza a legnagyobb szerepet.
Pedig ezt nem valami babonás gondolkodás állítja, hanern a modern orvos-
tudomány sok jeles képviselője. Művelői között mind többen vannak, ak ik
beszélnek a léleknek a testre gyakorolt csodálatos, szinte sorsszerű hatá-
sáról. Úgyhogy az orvostudomány azon művelői számára, akik igazán rné-
lyére hatoltak a kérdéseknek és nem rekedtek meg Vakon a puszta matéria
világában a léleknek élettani kihatásai beigazolt kétségtelen tények.

Nézzük rnindenekelött azt, hogy az orvostudomány tükrében mennyi-
ben áll a .rninaen a lélek" igazsága, és ennek keretén belül, hogyan és
milyen mértékben vagyunk lelkileg felelősek a szervi bajainkért is.

Orvosok bizonyították be, hogya lélek és a lelki tényezők éltendoen
beletvést gyakorolnak valamennyi szervünknek minden élet jelenségére, sőt
tuegukne}; a szerveknek változásaira és alakulásaira is. A lélek és lelki
funkciók hatása alól a testet kivonni teljességgel lehetetlen. Sőt azt is meg-
állapították, hogya test sokkal eredményesebben áll ellent a k ívülról jövő
kozrnikus hatásoknak, mint a lélektani befolyásoknak. Mert a fizikai és
veg ytar.i e llcnségeink behatás a ellen megvédi a testet a bőr, továbbá az
ernesz tő- és lélekző nyálkahártyák, deo J lelek behatásaira a test teljesen
nyitva van. Alex is Carrel. a híres Nobel-díjas f r ancia sebész mondja ".a.?
isrner etlcu em her' c munkáj ában, horv a lelki tényezők, indul rt ok be-
folyásolják az apró .ütöerek kitágulását vagy összehúzódását sennélfogva
erősen kihatnrk a sz övetek és szervek vérkeringésére. Pl. az öröm icövet-
k eztében az arcbőr elpirul. Viszont a harag és félelem elsápaszt ja az arc-
bőrt. Bizonyos egyéneknél a rossz 'lirek gÖrcsöt okoznak a koronaüt<)erel,-
ben, söt hirtelen halált is.r A lelki állapot, indulatok hatással vannak vala-
mennyi mirígyre. fokozzák vagy csökkentik ezek vérkeringését. erösitik
meg állitják :1 mirígyek kiválaszt ását ps ezáltal meg lepő elváltozásokat
okoznak. Egy halálraítélt belg a nőnek pl. a haja megfehéredett il. kivégzést
megelőző éjszakán. Egy másik nőnek a karján bőrkiütés jelent meg a born ,
bázás tartama alatt. A szüntelen izgalom olyan lelki állapotot teremthet
meg, amely a gyomor és belek ideges és szervi rendellenességeit hozhatja
létre. A vastagbél gyulladása s a vesék és hólyag velejáró fertőzései to-
vábbi következményei a lelki kihatásoknak. Megjegyzi azt is Carrel, hogy
ezet: a betegségek tneidnem Ismeretlenek ott, ahol az élet egyszerűbb es
nem olyan izgalmas, ahol az aggódás kevésbbé áJlandó. Hasonlóképpen,
azok, akik a modern Ilfagyváros zsivaja közepette is megtartják belső békes-
ségüket, immunisak az ideges és szervi rendellenességekkel szemben. Az
erkölcsi szcnvedés igen nagy rriértékben meg z avarhatja az egészséget.
Joltrain bebizonyította, hogy az erkölcsi megrázkódás észrevehető válto-
zásokat okozhat a vérben. A régi klinikusok úgy gondolták, hogya hosz-
szsnterto bánat és folytonos aggodalom elősegítik az utat a rák kifejlő-
déséhez, •

Carrelnek e csodálatos megállapításaiból könnyen levonhatjuk azt a
kövctkeztetést, hogy testi ny omorúségeink nagyrészt lelki nvomorúségeink-
ból szarrnaznax. Hiszen a harag, gyűlölet, irígység, féltékenység, bosszú.
bánat, aggodalom, félelem, reménytele;ség, lehangoltság, csüggedés, de
még a hirtelen ránksza'kadó öröm is képesek arra, hogy megmérgezzék
is lassanként lesorvasszák a legerősebb szervezetet is. Ezért nem tartozik
a lehetetlenségek közé, amikor azt halljuk, hogy "a bánatába belehalt",
vagy "örömében meg zakadt a szíve'.
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"Minden a lélek" nagy igazságát azonban nemcsak negatív irányban
. figyelhetjük meg (a beteg lélek beteggé teszi a testet), hanem pozitív irány-
ban is. Ahol ép a lélek, ott sokkal inkább éppé lesz a test is. Nemcsak' azt
.bizonyitottak be az orvosok, hogy a beteges lelki behatás legyengíti, be-
teggé teszi a testet is, hanem azt is, hogy a pozitív irányú lelki befolyá-
.sok nemcsak időlegesen és tünetileg képesek gyógyulást elérni, hanern
.zyökeresen is.

Hogy sokszor a lelken keresztül vezet az út a test gyógyulásához is,
.azt ig azolják azok az orvosok is, akik a szuggesztió által értek el csodá,
latos eredményeket. Dr. Balogh Barna írj a "lndin hipnózisa" c. könyvében,
.hogy ha pl. hipnotikus álomban azt rnondj ák a betegnek, hogy béna tagját
mozzassa vagy több hónapos aphoniában szenvedő betegnek, hogy beszél-
jen, olyan erővel igyekszik il kapott szuggesztiót teljesíteni, amilyet éber
..állapotban képtelen kifejteni, Nem ritka eset, hogy a szuggesztió, - tehát
'lelki behatás -- következtében a dadogó folyékonyan beszél, a süket pedig
meghatlia a suttogast is.

Ugyancsak a lélek szuprem aci áját bizonyítják az autószuggesztió meg-
lepő eredményei is, Pl. csak erősen ar ra kel! gondolnunk, hogy fájdalom-
.érzetünk elmúlik, és már is csökkenni kezd. Számtalan ember - mondja
-dr. Völgyesi - csak azért szenved testi vagy lelki nyomorúságban, mert
azt képzeli, hogy ő testileg-lelkileg beteg, Ez az oka annak is, - amit

.;1Z orvosok gyakran hangsúlyoznak -, hogy sokkal nehezebben gyógyul
meg, vagy egyáltalában meg sem gyógyul az a beteg, aki elhagyja magát
.és lemond önmagáról, beszuggerálva magának gyógyíthatatlanságát, rnint
.az, aki derűlátó, bizakodó és maga is reméli meggyógyulását.

Végül igen jó szem előtt tartani,' amit Carrel ír: "Mostani felfogásunk
.arról, hogy rnilyen hatással van az imádkozás, - tehát lelki tevékenység-
.a kóros bántalmakr a, olyan betegek megfigyelésén alapszik, akik szinte
'pillanatok alatt gyógyultak meg különf'éle betegségekből, pl. hashártya-
;tuberkulózisból, hideg tályogból, csontgyulladásból, gennyedő sebekből,
börfarkasból, rákból, stb.... Néhány másodperc, néhány perc, de leg-
Jeljebb néhány óra alatt sebek behegednek, kórtani tünetek elmúlnak ...
Az egyetlen elengedhetetlen feltétel a jelenség bekövetkezéséhez az imád-
.koz ás. De nincsen szükség arra,hogy maga a beteg imádkozzon, elég az,
.hogy körülötte valaki legyen az, imádkozás állapotában. Ezek mutatj ák a
kapcsolatot a lélektani és szervi kapcsolatok között."

-Az elmondottakból kitűnik, hogy az orvostudomány mindjobban kezdi
'felismerni a lélek és a lelki funkciók .iagy szerepét a megbetegedés,eknél
és gyógyulásoknál egyaránt. Az orvosok egyre többet beszélnek a léleimek

.a testre gyakorolt eddig mell ékesnek gondolt szinte sorsszerű hatásáról,
és a' ,,:élekerő hatalmáról. a szétmálló: viaszszerüen alakítható anyag felett".
JY1indinkább kezdik elismerni "minden a lélek" nagy igazságát.

Amikor Carrel azt hangsúlyozza, hogy "akik a modern nagyváros
.zsivaja közepette is megtartották belső békességiikei, irnrnunisak az ide-
.ges es szervi rendellenességekkel szemben", akkor ezzel a megállapításá-
val ítélő szék elé állít bennünket és felelősségre von mindenf'éle pszichegén
jellegű és szervi betegségünkért. Az orvostudomány a maga nyelvért f igyel-
meztet bennünket arra, hogy vigyázzunk a lelkünkre, mert "belső békes-
.ség" nélkül nincs testi, és. lelki egészség.
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A matéria világában az orvostudomány e megállapításait örömmel
vesszük. Az orvostudomány azonban csak a tényét tudja megállapítani an-
nak, hogy a lélek milyen sorsszerű hatással van a testre, de annak okát
nem tudi« megmegv erérni, Nem tudja megmagyarázni, miért van az, hogy
a beteg lélek beteggé teszi a lelket, hogyan van ilyen nagy hatása a lélek-
nek a testre, végeredményben miért van ilyen sok beteg mber és miért
a lelken keresztül vezet a test gyógyulásához is az út? Ezeket a kérdéseket
horizontális síkban (technikai módszer ekkel és kísérletekkel) megoldani
nem lehet. Más síkban kell tehát kérdéseinkre a feleletet keresni. Ez a sík
pedig: a vertikális sík. Kérdéseink lsten elé állva oldódnak meg sz á-

lnunkra. Lényünk Alkotójának és Teremtőjének szinében feltárulnak előt-
tünk a' nagy titkol" Megoldódik betegségünk nagy problémája, de ugyan-
akkor feltárul előttünk gyógyulásunk útja is. Isten sz.íne előtt állva az is
'kitünik, hogy az orvosok által ajánlott belső nyugalmat nem magunkból
kell saját erőnkkel kiterrnelni, hanem Valaki Mástól kell kérni és nem
a szuggesztiótói és autószuggesztiótói kel! várnunk meggyógyításunkat,
hanem Valaki Mástól. Ez a Valaki Más pedig: a Kr isztus! (A betegség és
gYógyulás problémájának végső megoldásával egy következö cikkben fog-
Jalkoz unk.)

,

RO K.

Káldy Zoltd«.

KONYVEK
Karácsony Sándor: A magyarok

kincse. Budapest. 1944. Exodus-
kiadás. 216 lap. Ára 20.- P.· - A
társlis lélek az egyéni léleknek a
másik ember felé forduló oldala..
A társas lélek akkor és azáltal lesz
magyarrá - Karácsony S. szerint
-, ha a másik ember felé fordulta.
ban hozzá viszonyul. Nem úgy, hogy
felveszi magába a másik embert,
amennyiben tudja, vagy ráerősza-
kolia magát, nem is úgy, hogy ő
maga lesz a másikka, amennyiben
a másik őt felveheti, vagy feloldó-
dik, elvesz benne, .h anern úgy, hogy
feléje f o rdultában a hozzá való vi-
szonyulás feszültségében marad meg,
mindig mint egyik a másik mellett,
egyik, a másikhoz képest. Értéke-
ket pedig úgy fog teremni, ha a
maga egészében s különböző meg-
nyilvánulásaiban (jog, művészet, tu-
domány, társadalom, vallás) az áhi-
tat fokára lendül. Nem ugyan ab-
ban a közelfekvő értelemben, hogy
önmagából, a viszonyulás f eszültsé.
gének erejénél fogva volna képes
.rá, hanem úgy, hogy, pneumatikus
erők lesznek rajta uralkodókká s
.ö lsten Lelkének működését és fe-

lülröl való ajándékait alázatosan eL
fogadja. A magyar társas lélek
másképen hozza létre az értékeket,
(jogban a - függetlenséget; művé-
szetben az őszinteséget, tudomány-
ban a világosságot, társadalomban
a szabadságot, vallásban a szent-
séget), mint a tőle elütő lelki al-
leatok. A saj étos magyar érték-
rendszert mindezideig nem fogal-
mazták meg tudományosan. Sajátos
magyar értékrendszer azonban ép-
úgy volt és van, mint ahogyan sa-
játos magyar filozófia is van, csak
nem tudományunkban, hanem -'-
kultúránk fejletlensége miatt, ré-
szint pedig sajátossága folytán,
mint általában, a keleti népeknél,

parabolákban, anekdótákban,
legfőképen pedig klasszikus irodal-
munkban található meg.

Ideje, hogya magyar közönség
Karácsony Sándor művével kapcso,
latban felvesse ezeket a kérdése-
ket:' Sok magyar lélek indult már
bűnbánatra s született újjá hitében,
vajjon milyen és mekkora hatása
volt egyéni újjászületése, keresz-
tyén vallásos megújulása élete egé-
szére, egy-éni életkörén kívül, tár-
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sas vonatkozásban müvészctére tu-
dományára, társadalmi tetteire 'stb?
Teremte-e ennek folytán a megté-
résnek áldott gyümölcseit, a ma-
gyar értékeket? Felismerte-e, hogy
azok a kincsek, melyeket a rn agyar ,
ság eddig napvilágra hozott, nem
jöhettek máskép létre. mint a
Szentlélek egész életünket átható
munk álkodása révén? Bűnbánata
volt-e már olyan nagy, hogy azt
a keresztyénségét,mely csak egyéni
életét újította meg, de közösségi:
társadalmi, művészeti, tudományos
stb, vonatkozásban érintetlenül
hagyta. könnyűnek, elégtelennek
találta s érte nem Istent, hanem
gyenge hitét tudta vádolni csupán?

Ha mindezekkel a kérdésekkel
szembe rnerünk nézni és következ ,

,ményeiket a legvégsőkig levonjuk.
el kell fogadnunk szerzőnk immár
hét kötetre terjedő pedagógiai mű-
vének határozott követelését: a ma-
gyar társas lélek, a magyar ifjú-
ság nevelésére, hogy az igazán ér-
tékeket teremhessen, nem képesít
az értelmiségihez tartozás, vagy a
szakember még oly nagy tudása
sem, A mi nyelvünk mcstereknek
nevezi a közösségnek azokat a tag-
jait, akik nemcsak tudnak és tesz-
nek, hanem hisznek elsősorban.
Ilyen teremtő, alkotó jellegű sze-
mélyiségek lehetnek csak a magyar
ifjúság nevelői, a szofokrácia böl-
csei, papi lelkületű nevelők, akik
a müvészetet, a tudományt és a
tettrendszert az áhitat fokán élik
és képviselik a jövő várományosai-
val életközösségben. Háborús idők-
ben. mikor sűrített életformát kell
élnünk, különösen kitűnik ez,

Ferdinand István,

Babits MiMly: A gol y skelit«.
Budapest, Franklin-Társulat. - A
"Gólyakalifa" Babitsnak első reg é-

nye i vof t s érett, finom művészeté-
nek egyik mesterrerneke. A tudat-
hasadásnak a lélektani problémája,
melyet Babits ebben a regényben
olyan mesteri kézzel ragadott meg,
ma kissé távolabb esik tőlünk, nem
annyira "modern", mint volt annak
idején, a "mélylélektani" kutatások

első hull áruhegyének. idején, Mégi's'
Babi ts művészete annyi ra tökéletes
és annyira Fölötte áll az izlés hul-
lárnz ásának, hogy csak hálásak lehe-
tünk a kiadónak az immár maradan-
dó magyar értékeink közé tartozó
regény új kiadásáért. K..

. Olcsó Könyvtár. Uj folyam, szer-
keszi! Voinovich Géza, Budapest,
Franklin-Társolat. - A világháború
előtti időkben, vagy még inkább a
mult század utolsó két évtizedében
az "Olcsó Könyvtár" az európai mü.
veltséggel kapcsolatot kereső ma-
gyar értelmiségnek a legkönnyeb-
ben és a legolcsóbban tette hozzá.
férhe~ővé a~ európai irodalom nagy
alkotásait. Ez a nagymultú vállalko.
zás most újból megindult Az első
12 számban Arany Toldíja, Katona
Barik bánja, Kármán Fanni-ja, Gyu-
lai "Egy régi udvarház utolsó zaz .
dája", Csokonai ódái és Baksay'
Patak banyája képviselik a klasszi-
kus magyar irodalom hagyomá-
nyait, Péterfy Jenő "A három g ö-

rög tragédia-költő" c. füzete egyik
legkiválóbb esszéistank három fino-
rnan megrajzolt tanulmányát eleve-
níti fel, Gogolj két novellája közül
az egyik Arany János fordító rnűvé-
szetének hódol, Karnis "A könyv
dícséreti"-vel és Cs, Szabó László
"Szereletil" címen összefogott há-
rom pompás novellájával az új> ma.
gyar európai horizontú humanista
szellemet és Írói művészetet szólal-
tatja meg, Az "új folyam" ígéretes
kezdet Bizonyos, hogy mai értelmi.
ségünknek nagyon szüksézs van az

,európai horizontú irodaln~ művelt.
ségbe való elmélyedésre: népi ala-
pokon megújhodó magyar irodal-
munk csak így kapcsolódik bele
szervesen magyar hagyományaink.
ba, Viszont irodalmunk széles tav-
latú hagyományait őrző mai íróink-
nak is meg kell keresniök az utat
a népi irodalomhoz, hogyahova.
tovább egyre szűkebb "elefántcsont.
toronyv-ból újra eleven kapcsolatba
Jussanak a feltörekvő népi erőkkel.
Az Olcsó Könyvtár új folyamának
I:lin?k~t irányban megvannak a nagy
es ígéretes feladatai. K,



MEGJELENT
Karnar Károly:

MiIOSZ vagyevangélium ?

Tar tal m á ból: Mitosz-e az evangélium vagy pedig "Istennek
hatalmas ereje"? - Mi amitosz? - Mitológiátlanítani kell-e
az evangéliumot? - Hol kezdődik a mitológiátlanítás? -
Hogyan térhetunk vissza az elvizenyősített és "mitológiátlaní-
tott" evangéliumtól a tiszta evangéliumhoz? - Hogyan hirdes-
sük az evangéliumot a mai embernek?

Ára: 2 pengő 40 fillér.

Megrendelhetö a "Keresztyén Igazság" Kiadóhivata-
lábari, Sopron, Arany János-utca 9. szám.
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Kérelem!

Mivel könyveknek Németországból való beszerzése a mai viszonyok között
rendkivüli nehézségekbe ütközik, a Teológus Otthon Iratterjesztése szere-
tettel kéri azokat a lelkész urakat, akiknek két példány görög 'Újszövetsé-
gük van, szíveskedjenek az egyik példányt - megfelelő ellenérték fejében-
az Iratterjesztésnek (Sopron, Felkelő-út 42.) elküldeni, hogy az továbbít-
hassa azoknak a teológ usoknak, akiknek nincs görög Ujszövetségük.

Adományok_
A "Keresztyén Igazság"-nak katonák közt való terjesztésére a követ-

kező adományok érkeztek kiadóhivatalunkhoz: Balázs Lajos, Losonc, 5 P;
Zoltán László, Kiskörös, 5 P; Geyer Zoltán, Pécs, 10 P; Tarjárt Béla, Nyír-
egyháza, 10 P. - Az adományokat hálás köszönettel nyugtázzuk.
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a Keresztyén~ Igazság kiadványai:
Dr. Luther M.:

Pröhle Károly:
Groó Gyula:
Balikó Zoltán:

" "Scholz László:
Dibelius Ottöe
Karner Károly:

" "

" "
" "
" "

Kiss Jenő:

Scholz László:

Igy imádkozzál. Egyszerű útmutató az imád-
kozáshoz. II. kiadás. 60 fillér.
Keresztyén magyar lelki egység. Ára 30 fillér.
Halál, feltámadás, örökélet. 30 fill. (II. kiadás.)
Gyózelem földjén. 20 fillér.
Hósök, keresztyének. 30 fillér.
lsten a mi oltalmunk. II. kiadás. Ára 20 fill.
Jézus Krisztus egykor és most. Elfogyott.
Evengélium, magyarság. 10 P.
lsten igazsága. (A Római levél magyarázata.)
fűzve 10 P, kötve 14 P.
Máté evangéliuma. Elfogyott.
Allam és felsöbbség. 1 P.
Halhatatlanság vagy feltámadás. 1.20 P.
Törvény vagyevangélium. (A Galáciai levél
magyarázata.) 3 P.
Jézus Krisztus. 2.20 P. (Tömeges rendelésnél
kedvezrnény.)

Megrendelhetők a "Keresztyén Igazság" kiadóhivatalában, Sopron.
A könyvek ára befizethetö CI: Keresztyén Igazság kiadóhivatala, Sopron,

45.031. sz. csekkszámlájára.
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