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Nyugodtan nézhetünk a jövő elé.
Gróf Teleki Pál miniszterelnök pénteken 

délelőtt a parlament folyosóján a sajtó képviselői 
előtt nagyfontosságú nyilatkozatot tett, amely bizo
nyára csillapítóan fog hatni arra a nyugtalanságra, sőt 
itt-ott jelentkező izgalomra, amely a háború meg
lepő fordulatainak idegfeszítő hatása alatt egyes 
rétegekben nálunk is tapasztalható. Mi sem köny- 
nyebb, mint a mostani túlfűtött nemzetközi lég
körben a természetszerűen támadó izgalmakat ri- 
adozással, a háborús jelenségekhez és a szükség- 
szerű hivatalos intézkedésekhez fűzött alaptalan 
képzelgésekkel fokozni. De mi sem vétkesebb do
log, mint a riasztó hír-harang könnyelmű konga- 
tása. Meg kell őriznünk nyugalmunkat, higgadtsá
gunkat és fegyelmezettségünket a háborús vihar 
kavargó szélvésze közepette is.

A miniszterelnök megnyugtató szavai sze
rint komoly okunk van rá, hogy különösebb iz
galom nélkül, bizakodva tekintsünk a fejlemények 
elé, hiszen a szénánk rendben van, meglehet az 
az öntudatunk, hogy húsz év alatt nagyon sokat 
építettünk, erősödtünk, országunk nemzetközi súlyát 
jelentős mértékben növeltük és fegyelmezett ön
uralmunknak, megőrzött nyugalmunknak — ma 
már minden oldalról elismerik — része volt abban, 
hogy sikerült mindmáig a balkáni és dunai békét 
fenntartani. Ezzel nagy szolgálatot tettünk az 
ugyanezt a célt követő két baráti nagyhatalomnak: 
Olaszországnak és Németországnak.

A legkevésbé adhatnak okot aggodalmaskodó 
nyugtalanságra azok az elővigyázati rendszabályok, 
amelyeket a kormány a mai háborús viszonyok 
között az előrelátó és minden irányban felkészülő 
gondolkodás parancsolataként megtenni köteles.

Természetes, — mondotta gróf Teleki Pál — hogy 
amikor ilyen óriási háború rázza meg Európát, 
kivétel nélkül minden ország aggódva figyel és 
megteszi a szükséges elővigyázati intézkedéseket. 
A külföldön is mindenütt megértették, hogy a 
Dunavölgyében oly fontos kulcshelyzetet elfoglaló 
Magyarország a legkevésbé mellőzhette az óvatos
sági rendszabályok megtételét és ép ezért nem 
láttak ebben részünkről semmi békebontó szán
dékot. Itthon is teljesen méltányolják és hazafias 
kötelezettségként készséggel tesznek eleget a kor
mány előrelátó közérdekű rendelkezéseinek, ame
lyek az ország biztonságának és a termelő munka 
zavartalan folytatásának mindennél előbbrevaló 
fontos érdekét összhangzóan szolgálják.

Bizakodás csendül ki a miniszterelnök nyi
latkozatából abban a tekintetben is, hogy minden 
jel szerint a háború évekre nem húzódhatik el. 
A legutóbbi hadiesemények valószínűvé teszik, 
hogy a háború várakozáson felül rövid időtartamú 
lesz. Ezzel szétfoszlóban van az a nagy aggoda
lom, amely minden kis nemzetet eltöltött, mert 
egy évekig tartó háborús feszültséget még a sem
legességüket megőrizni tudó államok sem tudná
nak gazdaságilag kibírni, de a legkevésbé a nagy 
gazdasági erőforrásokkal nem rendelkező kis or
szágok. A miniszterelnöknek az a meggyőződése, 
hogy a polgári munka áldásos korszakának ránk- 
virradása hamarabb fog bekövetkezni, mint ahogy 
a hosszú háborútól való félelmünkben eddig re
mélhettük. A kormány ebben a vonatkozásban 
előrelátó gondoskodással máris foglalkozik ama 
nagyfontosságú feladatok megoldásának tervszerű 
előkészítésével, amelyeket a békegazdaságra való 
visszatérés hárít úgy a kormányra, mint az egész 
gazdasági életre. Ebben a tekintetben nem könnyű
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problémák merednek elénk, hiszen társadalmunk 
szociális viszonyait gyökeresen meg kell javítanunk 
és végleg ki kell emelnünk a magyar nép széles ré
tegét abból a nehéz gazdasági és szociális sors
ból, amelyben eddig oly küzdelmes életet folytatott.

Édesanyám virraszt.
Mindenség mezőknek örök illatát 
Sodorja felém a fáradt őszi szél,
Benne rejlik az élet tüze, lángja,
Szenvedély, csúf káromlás, ezer veszély, 
Lázas fekélyét a pokolnak, bűnnek,
Hozzák felém égő, bélpoklos kezek.
Jaj, én nem tudom! Mond Isten mit tegyek? 
Én bűnös ember vétkezek, vétkezek.
De mintha várna, rám vigyázna,
Egy kedves sápadt arcú asszony,
Hogy felettem, a poklos lázban,
Őrködjön, imával virrasszon.
Lázban égő homlokomat 
Nézi, hogy hűsítse csókja,
A csendes alkonyaiban,
És reggel virradóra.
Jóságos hű szívének 
Minden szent dobbanása,
Jaj, mintha értem sírna,
Jaj, mintha énrám várna.

A magyar könyv.
írta: Harsányi Zsolt.

Mikor most megszólalok, hogy a magyar 
könyvről néhány szót ejtsek a magyar közönség 
előtt, arra szeretném megkérni az olvasót: felejtse 
el, hogy aki a könyvről beszél, annak az írás vé
letlenül éppen a mestersége. Nem íróként szeretnék 
most megszólalni, hanem olvasóként. Magam is 
olyan olvasó vagyok, mint más ezer meg ezer pol
gártárs, aki, ha szabad időt tud magának szakítani, 
örömmel merül bele egy érdekes új munkába, 
szereti a könyvet, kedve telik a könyvespolcok 
rendezgetésében és abban is örömét leli, ha min
den különösebb cél nélkül felnyitogatja hol egyik, 
hol másik könyvét, itt elolvas tíz sort, a másikból 
két oldalt és általában nem találja érdektelen tár
saságnak kiváló emberek gondolatait. Üljünk tehát 
most össze mi, olvasók, akik egy koranyári délu
tán véletlenjében összetalálkozunk, és beszélgessünk 
egy kicsit kedves témánkról, a könyvről. Beszél
getésünket talán olyan ember is olvasni fogja, 
akit a könyv nem nagyon érdekel. Hátha kedvet 
kap tőlünk, nem lehet tudni.

Beszélgessünk egy kicsit úgy a könyvről, 
hogy éppen öróla legyen szó, a „nemolvasóról".

Vájjon miért nem olvas a nemolvasó? A leg
gyakoribb válasz és látszólag minden vitát kizáró 
válasz az szokott lenni, hogy a mai nehéz világ
ban nem telik könyvre. „Ugyan kérem, — szok
tuk hallani — jóval fontosabb dolgokra sem tu
dok áldozni, nemhogy könyveket vásárolhatnék."

Ez bizony olyan érv, amellyel nehéz vitat
kozni. De vita helyett szívesebben elmondom an

nak a különös könyvvásárlónak a töiténelét, akit 
rendes könyvesboltomban említettek nekem. Be
állított oda egy magas, szerényen öltözött, szőke 
fiatalember és aziránt érdeklődött, nem kaphatna-e 
olcsó Strindberg-könyvet magyar fordításban. Mi
kor megmondták neki a könyv árát, bocsánatkérő 
hangon mentegetődzött, hogy ennyit nincs módjá
ban rászánni, de majd igyekszik a kellő összeget 
megtakarítani a jövedelméből. A könyvkereskedő 
érdeklődni kezdett állása és jövedelme felől, mire 
kitűnt, hogy az illető fiatalember szabadnapos 
villamoskalauz. Mióta ezt meghallottam, igyekszem 
a villamoson a kalauznál hagyni a húsz fillérből 
visszajáró négyet és abban az illúzióban ringatom 
magam, hogy a sok kalauz közül — anélkül, hogy 
tudnám — egyszer bizonyára ezt a könyvéhes 
fiatalembert is megtaláltam.

Ö kalauz a villamoson és könyvet vesz. Vi
szont nagyon sok olyan ember nem vesz könyvet, 
aki filléreit kétségkívül könnyebben rakhatná félre, 
mint a kalauz. És vehetne könyvet, jóval többet, 
hiszen a könyv nálunk már elég olcsó portéka.
Sőt azt lehet mondani, hogy akik idegen nyelvű 
könyveket is olvasunk, jól tudjuk, mekkorákat 
szisszenünk fel egy-egy jó angol könyv árának 
hallatára.

Az igazi baj nem is ott van a nemolvasónál, 
hogy ne tudna egy-két könyvre való apró költsé
get egyéb szórakozásaitól elszakítani. A baj ott 
van, hogy a könyv nem érdekli őt eléggé. A ló
verseny jobban érdekli, a labdarúgómérkőzés is 
jobban érdekli. Pedig azt gyakran olvasni újság
ban, hogy a sikkasztó azért sikkasztott, mert nem 
tudott ellenállni lóversenyszenvedélyének. Arról 
igen ritkán hallani, hogy valaki azért dézsmálta 
meg a rábízott pénztárt, mert mindenáron meg
akart venni egy-két újonnan megjelent könyvet. 
Mellesleg szólva nem is valószínű, hogy az ol
vasni szerető, önmagát szívesen művelő, kultúrális 
érdeklődésű emberrel ilyen baleset történhessék, 
mert az ilyen embertípus kiegyensúlyozottabb, 
nyugodtabb s az élet dolgait, a vágyakat, szenve
délyeket egy magasabb erkölcs színvonaláról nézi.

De térjünk vissza a nemolvasóhoz és firtas
suk kissé, hogy őt a könyv miért nem érdekli. 
Tudok a kérdésre válaszolni, mert én már meg
kérdeztem a nemolvasót. Sőt a nemolvasó ember
nek igazi típusát. Ő a következő szavakkal ma
gyarázta nekem, hogy miért nem olvas:

„Nézd, engem az olvasás nem érdekel. 
Engem sportok érdekelnek. Eszemágában sincs 
kétségbevonnom az irodalom fontosságát, de vi- * 
szont a testedzést éppen olyan fontosnak tartom. 
Egyik embert ez érdekli, a másikat az. Kell ez is, 
kell az is. Akinek olvasni van kedve, annak a 
passzióját én nagyon tisztelem, de mit csináljak, 
ha. az én gusztusom más? A könyveket már gye
rekkoromban megútáltatták velem. Örülök, ha nem 
kell a kezembe venni. Kiki éljen békességgel és 
ne bántsuk egymást"

Az ilyet szeretem, az ilyen őszinte embert. 
Nem is érthetjük meg egymást, csak ha őszintén 
beszélünk. Akkor én erre a fejtegetésre bátor vol-
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tam részletesen válaszolni. Erre viszont ő vála
szolt. Elbeszélgettünk hajnalig. Ennek a beszélge
tésnek tanulságait szeretném most egészen röviden, 
amennyire az idő engedi, összefoglalni.

Olvasni két okból kell. Először kötelesség
ből, másodszor érdekből.

Kezdjük a kötelességgel. És az olvasás kö
telességéről szóló elmélkedésünket kezdjük ott, 
hogy feltesszük a kérdést: kinek van kedve közü
lünk lemondani magyarságáról és egyéniségével, 
fajtájával, énjével testestül-lelkestül beolvadni á 
bennünket környező fajták valamelyikébe? Mert 
minden túlzás nélkül mondhatjuk, hogy nem ki
sebb dologról van szó, mint erről.

Azt aligha fogja vitatni bárki is, hogy addig 
vagyunk magyarok, amíg magyarul beszélünk. 
Volt idő, mikor Magyarországon inkább csak a 
földet túró paraszti jobbágy beszélt magyarul. 
Középosztályunk latinul beszélt, a társadalom ma
gasabb rétege németül. Ez a Rákóczi bukását kö
vető évszázadban volt így és Istennek az a cso
dálatos csodája, hogy mint nemzet a föld színéről 
el nem pusztultunk, csak a közéletből kirekesz
tett parasztság ősi szívósságának köszönhető, vala
mint a nemesség azon töredékének, amely látván, 
hogy a kard meddő fegyver a kezében, tollat 
fogott beléje. A bécsi udvar magyar testőrei, ezek 
a délceg katonatisztek, mindenkinek őszinte bá
mulatára, könyveket kezdtek írni, mert rájöttek a 
nagy titokra, hogy a magyarok a biztos haláltól 
csak magyarul tudnak megmenekedni. Egy Ka
zinczy Ferenc nevű úriember, táblabíró és földbir
tokos, azt is észrevette, hogy a magyar nyelv, 
amely több mint kétszáz esztendeig használatlanul 
hányódott, annyira rozsdás lett már, hogy a köz
ben előrehaladt európai civilizáció gondolatainak 
kifejezésére elégtelen. Nekifogott tehát és a ma
gyar nyelvet a modern kor igényei szerint átala
kítva, új könyveket kezdett írni. írt maga is, de 
főként lázította barátait, ismerőseit, sőt a tollfor
gató ismeretleneket is, hogy írjanak könyveket. A 
világ semmiféle más nemzetének történetében ez 
a hihetetlen dolog nem fordult elő, csak nálunk. 
Más nemzetek hatszáz meg nyolcszáz év alatt 
csináltak maguknak hagyományokon békésen fej
lődő nemzeti irodalmat, nálunk ezt egy csoport 
húsz-harminc év alatt megcsinálta a maga köny
veivel. Ma százötven éve a magyar nyelvnek még 
nem voltak szavai olyan fogalmakra mint „termé- 
szet", „hangulat", „irodalom" — és ma száz éve 
már ébredeztek Vörösmarty elméjében a Szózat 
sorai. És ma száz éve már verselgető diákgyerek 
volt az a Petőfi, aki nemsokára a Talpra magyart 
írta. Mindezt könyvek csinálták. S aki rövidlátóan 
nézi a dolgokat, mindezt úgy nevezheti, hogy egy 
kis irodalomtörténet. De aki jobban odanéz, az 
megrendülve kénytelen ráeszmélni, hogy mindez 
jóval több volt irodalomtörténetnél: ezek a köny
vek egy nemzet életre-halálra szóló küzdelmének 
a legeslegutolsó pillanatban megvívott győzelmét 
jelentették. Ezek a könyvek tették azt, hogy egy 
fajtát saját öntudatára ébresztettek. Ezek a köny
vek elterjesztették a magyarok körében a magyar

ságot, de amellett a széles rétegek által is érthe
tő nyelven elhozták a nyugati szabadság-eszmé
ket és úgy felizgattak egy egész társadalmat, hogy 
az tehetetlen haldoklóból a negyvennyolcas tör
vények .csodaszerével egyszeriben életképes or
szággá változott.

Mindezt a könyvek tették. Aki ezen elgon
dolkozik, az előtt egyszerre élő tartalmat kap az 
a régi frázisnak kezelt mondat, hogy nyelvében él 
a nemzet. Sót ez úgy értendő, hogy csak nyel
vében él a nemzet. Ha megszűnünk magyarul be
szélni, megszűnünk magyarok lenni. A magyar 
nyelv fenntartója, vérkeringése, életereje pedig nem 
más, mint' az irodalom. Világos mindebből, hogy 
az olvasó magyarokra nem az irodalomnak van 
szüksége, hanem egyenesen Magyarország fenn
állásának. Ez az a pillanat fejtegetésemben, mikor 
most egyenesen a nemolvasóhoz fordulok, meg
fogom a kabátja gombját, hogy el ne szaladhas
son és szemtői-szembe megmondom neki, amit 
kell, a következőképpen:

— Hallod-e, nyájas nemolvasó, mától kezdve 
állj neki és olvass. Vegyél könyvet és olvasd el. 
És ne gondold, hogy az író felsegélyezése céljá
ból kell könyvet vásárolnod. író és irodalom csak 
eszköz, egy sokkal nagyobb és magasabb célnak 
az eszköze: mindnyájunk fennmaradásának. Éppen 
ezért nemcsak megvenni kötelességed a könyvet, 
mert azzal tennivalódnak csak a felét végezted el. 
Legalább olyan fontos, ha ugyan nem fontosabb, 
hogy el is olvasod. Ha nemolvasóból olvasó leT 
szel, a magád egy embernyi erejével hozzájárulsz 
egy irodalmi élet fejlesztéséhez, nyelvérzéked gaz
dagodik, eszmevilágod csiszolódik, az ország ma
gyar volta egy szemernyivel lendületesebb, pezs
gőbb, élénkebb lesz. De ha nem veszel könyvet 
és soha nem olvasol, azoknak segítesz, akik ma
gyarságodat gyengíteni akarják. S ha ezzel nem 
törődöl, akkor egyáltalában még beszélned is kár 
magyarul: sokkal okosabb, ha mindjárt elkezded 
magad előkészíteni jövendő sorsodra és magyar 
olvasnivaló helyett cseh vagy német nyelvleckére 
költöd a pénzedet

Eddig tart, amit a nemolvasónak az olvasás 
kötelességéről óhajtottam elmondani. De magunk 
között vagyunk és valljuk meg őszintén, hogy 
bárkit is kötelességére figyelmeztetni nem a leg
rokonszenvesebb propaganda. Az embereket sok
kal okosabb nem a kötelesség, hanem a kelle
messég felé hajtani. És én nagyon szeretném meg
győzni a nemolvasót arról, hogy olvasónak lenni 
kellemes és sok előnnyel járó állapot.

Akitől az olvasás távol áll, akinek egész ér
deklődési köre és életének berendezése más, annak 
persze nem könnyű elkezdeni. Nagyon megszívlelni 
való, amit az én barátom mondott, hogy: vele a 
könyvet már diákkorában egy életre megunatták. 
Hiába, ez már így van. És ezen még a jó isko
lák is nehezen tudnak segíteni. Közepes és rossz 
tanuló sokkal több van, mint jó tanuló. A diákos- 
kodás sokkal több fiatal lénynek okoz gondot, resz- 
ketést, izgalmat, mint örömet és dicsőséget Az 
pedig velejár az emberi természettel, hogy amihez
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kellemetlen emlékeink fűződnek, arra gondolni sem 
szeretünk. -Attól a szülői nyaklevestől, amelyet a 
tizenkétéves fiú kap a magyar nyelvtanból tanúsí
tott elégtelenért, a negyvenéves ember is haragszik 
még a költőre és egyéb ilyen népségekre. Termé
szetes, hogy mint az élet legtöbb dolga, ez a kérdés 
is az iskolában dől el. De a mai felnőtteket, akiknek 
nemolvasásáról most beszélgetünk, nem küldhetjük 
vissza az iskolába. Nekik meg kell magyaráznunk, 
hogy a könyvekkel nagyon is érdemes kibékülni 
és velük szoros barátságot kötni.

A nemolvasó, ha valamilyen okból mégis 
könyvet vesz a kezébe és azt elolvassa, talán nem 
is jön rá rögtön az izére a dolognak. Vájjon kinek 
ízlett az első cigaretta azok közül, akik ma szen
vedélyes dohányosok? Mindenkinek más az ízlése 
és hajlandósága. Lehet, hogy aki a könnyed és 
elmés jókedvre hajlamos, idegenkedni fog a komor 
és mélyenjáró író gondolatvilágától, aki pedig a 
sötétebb színű, borús hangulatokat kedveli, azt a 
könnyebb, játékosabb hangú könyv derűje nem 
érdekli és kielégítetlenül hagyja. És elolvasni egy 
könyvét az olyan szerzőnek, akinek más művét 
még nem ismertük, sokkal kevésbé érdekes, mint 
elolvasni jólismert szerző új könyvét, kíváncsian 
figyelni szelleme fejlődését, világszemléletének új 
színekben való megjelenését, műértő élvezettel bírál- 
gatni haladását vagy hanyatlását. Az olvasónak 
is van tehetsége, nem csak a szerzőnek. Az ol
vasó is fejlődik, finomul, csiszolódik, nemcsak a 
szerző, sőt úgy is mondhatnék, hogy nemcsak az 
Írásnak vannak művészei, hanem az olvasásnak 
is. De ingyen ezt nem adják. Igazi olvasónak 
lenni hasonlíthatatlan gyönyörűség, de előbb el 
kell kezdeni. Macaulay elmés mondása szerint bo
tor ember az olyan, aki nem megy addig a vízbe, 
amíg nem tud úszni. S ugyancsak Macaulaynak 
egy másik elmés hasonlatát vehetjük kölcsön a mi 
témánkra is: az ilyen kultúrális gyönyörűség olyan, 
mint a népmese elátkozott kígyója. Első pillan
tásra visszatetszőnek találhatja a mesebeli leányzó, 
de ha mégis a szívére szorítja, a hüllő egyszerre 
csodálatos szépségű deli királyfivá változik.

Hidd el nekem, nemolvasó, ha elkezdesz ol
vasni, soha nem ismert gyönyörűségekben lesz 
részed. Rájössz, hogy az iró sorai között megta
lálod a magad lelkének senki által nem ismert tit
kait. A könyv mondataiból egyszerre világosság 
esik rejtett érzésedre, bánatodra, csalódásodra és 
belelátván önmagadba, meg fogsz tudni bámulatos 
új dolgokat arról, aki legjobban érdekel: önmagad
ról. A regényhős vergődéseinek, gyötrelmeinek, 
örömeinek leírásában egy-egy részletnél meghök- 
kenve fogsz ráismerni érzelmi életed valamelyik 
sajátságos emlékére, amelyről szorongva hitted, 
hogy az csak a te félszeg furcsaságod s ime most 
megláthatod, hogy mint embernek, társad van eb
ben is és nem vagy egyedül; nem kell, hogy bánt
son a legkeserűbb emberi érzés, a magány érzése, 
mert a könyvből a megértés emberi részvéte és 
szolidaritása szól feléd, bánatodat enyhíti, hogy a 
regény hősének is ilyen a bánata, örömödet ujjon- 
góvá fokozza, ha senkinek el nem mondható örö

mödet a könyvben viszontlátod. S részese lehetsz 
egy nemes és szép gyönyörűségnek, egy előkelő 
és emelkedett örömnek: annak, amikor ketten el
olvastak egy jó könyvet és mikor arról meghitten 
elbeszélgetnek, megismerik a maguk érzéseinek 
finom színeit és árnyalatait. Mindén lélekben gyé
mánt lakik s azt a művelődés csiszolja. A szebben 
csiszolt gyémántnak szebb és gazdagabb ragyogá
sai vannak; a kicsiszolt léleknek öröme tündök- 
lőbb és nemesebb és még fájdalma is sokkal 
szebb, mint a másé.

És ne felejtsd el, nyájas 'nemolvasó, hogy a 
tudás hatalom. Lehetnek kiválóságaid, amelyekre 
súlyt helyezel, mikor pályádon és életedben bol
dogulni akarsz. Távol álljon tőlem, hogy ezek 
bármelyikéről is le akarjalak beszélni. De ha tár
saságodban valakiről a nagy elismerés hangján 
azt mondták, hogy az illető „igen olvasott, igazi 
kultúrember", nem rezzent-e meg benned a leg
természetesebb és Iegmegbocsáthatóbb emberi 
irigység? Csakhogy reménytelennek vélted, hogy 
ezt a jelzőt most már megszerezhesd magadnak s 
ezért mindjárt le is mondtál róla. Pedig hidd el, 
nem olyan nehéz megszerezni. A könyv nagyon 
olcsó portéka. Még csak nem is könyvön kell kez
dened; elég ha hozzászoktatod magad, hogy napi
lapodban elolvasod a regényfolytatást. Lehet, hogy 
nincs szerencsém ezzel a tanáccsal és gyönge re
génybe kapsz bele. Megúnod a harmadik folyta
tásnál. De valószínűbb, hogy valami halavány kis 
érdeklődés támad benned még egy regény iránt. 
Lassanként majd könyvet veszel. Lassanként rá
jössz, hogy normális napi életrendedből semmi 
időt nem rabolsz el, ha szabadidődben, vagy vá
rakozások alkalmával olvasol, ahelyett, hogy tétle
nül bámulnád az utca járókelőit. Még egy kis idő 
múlva rájössz, hogy egy ismeretlen író, ha jó, még 
mindig érdekesebb és mulatságosabb társaság, 
mint egy ismerős, aki unalmas és tartalmatlan. Jön 
majd idő, mikor már sok könyvre, sok íróra fogsz 
visszaemlékezni, fejlődött Ízlésed lesz, saját ítéleted 
lesz, meg fog lepni saját véleményed érdekessége 
s végül azt fogják mondani a hátad mögött rólad 
is, hogy kultúrember vagy. Mert most nem mond
ják. Ne haragudj, de nem mondják. Tisztelet-be
csület minden jótulajdonságodnak, de hogy te, aki 
egyáltalában nem olvasol, kultúrember volnál, azt 
bizonyára te magad sem mernéd állítani. Most 
tehát búcsúzzunk el szépen, viszontlátásra addig 
is, amíg kultúrember leszel, most pedig ne vedd 
rossznéven, ha mi olvasók még egy pár percig 
magunk között akarunk maradni.

így ni. Az idegentől, aki egyenlőre nem tar
tozik közénk, most elbúcsúztunk. Reméljük, hogy 
közénk fog valaha tartozni. Talán meg fogjuk most 
pillantani a jövő héten, valamelyik könyvnapon, 
amint félig zavartan és tanácstalanul, félig restel
kedve megáll majd az egyik könyvsátor előtt. Mert 
fogalma sem lesz róla, hogy milyen könyvet vá
lasszon s mit olvasson.

Én a magam részéről szívből fogok remegni, 
hogy bárcsak olyat venne, amitől igazi kedvet kap 
az olvasáshoz. Ha kedvet kap, vele is több annak
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a hadseregnek a létszáma, amely segít megnyerni 
a most folyó világháború nagy magyar kultúr-győ- 
zelmét. Olyan cél ez, amelyért a leghevesebb erő
feszítéssel, fogcsikorgató akarattal és igyekezettel 
kell törekednie mindenkinek, aki ebben az ország
ban lakik. És senki sincsen, aki ennek a nagy 
célnak sikeréhez hozzá ne járulhatna a maga módja 
és tehetsége szerint. Aki a magyar könyvét olvassa, 
már hozzájárult egy porszemmel a magyar kulturá
lis élet élénkítéséhez, támogatásához, felfrissítésé
hez. Az már hozzájárult egyetlen harmatcseppel 
ahhoz, hogy televénnyé váljék a talaj. Mennél dú- 
sabb életadó nedvekben, mennél gazdagabb lesz 
a magyar ugar, annál magasabbra fog szökkenni 
belőle az a magyar virág, amelyet előbb-utóbb 
mégis csak meg fognak látni a világ minden 
nemzetei.

Régebben azt mondták, hogy a háborúhoz 
három dolog kell: pénz, pénz és pénz. Én most 
búcsúzásul azt mondom, hogy a mi nemes kultúr- 
küzdelmünkhöz könyv kell, könyv, könyv és könyv.*

A „MIATYÁNK."
Máté 6 :9 —13.

Az imádkozás nem terhes kötelesség, melyet 
kényszerből kell teljesítenünk, hanem drága előjog, 
melynél fogva Istennek gyermekei bizalommal je
lennek meg a mennyei édes Atya előtt, hogy előtte 
kiöntsék szívök vágyait, kéréseit, hogy neki hálát 
adjanak, Őt dicsérjék. A Szentírás sokszor szól 
az imádkozásról. Az Úr Jézus Krisztus egy minta
imádságot adott tanítványainak, a Miatyánkot. Igye
kezzünk beléhatolni ennek az imádságnak az ér
telmébe, amely sokaknak az ajkán puszta szokásból, 
formaságból hangzik el, akár csak egy csomó ér
telem nélküli szó. Pedig a lélek és gondolat nél
kül lemorzsolt miatyánkoknak tucatjai sem adnak 
a léleknek kielégítést s éppen az ilyen, csupán 
szájjal elmondott imádságokra vonatkozólag mondja 
az Úr közvetlenül a Miatyánk tanítása előtt a Máté 
evangéliuma 6. részének 7. versében: „Mikor pedig 
imádkoztok, ne legyetek sokbeszédűek, mint a po- 
gányok, kik azt állítják, hogy az ő sok beszédjök 
által hallgattatnak meg."

„Ne legyetek azért azokhoz hasonlók, mert 
jól tudja a ti- Atyátok, mi nélkül szűkölködtök, 
minekelőtte ti kérnétek Őtőle". (8. vers.) Világos 
tehát, hogy nem Istennek van szüksége a mi 
imádkozásunkra, mert Ő úgyis tudja a mi 
szükségeinket, hanem minekünk, mert Isten ke
gyelmi ajándékaiban csak hit által részesülhetünk, 
hitünknek beszéde pedig az imádság.

„Miatyánk!u Milyen édes szó! Milyen bol
dogság, hogy Istenhez nem mint szigorú, igazságos 
bíróhoz kell közelednünk, hanem mint közös atyánk
hoz, akinek szeretete bennünket, mint testvéreket 
egyesít.

* Felhívjuk ez alkalommal is a Bizalom olvasóinak 
figyelmét arra, hogy a letartóztatási intézetek könyvtárai
nak könyveit és folyóiratait kéijék kölcsön és olvassák 
szorgalmasan.

„Ki vagy a mennyekben11. Ez nem azt teszi, 
hogy Isten messze van tőlünk, Ó az égben, mi a 
földön, hanem hogy Ö szent, tiszta, tökéletes, a 
mi testi érzékeinkkel meg nem fogható lény. De 
ha igazán hiszünk benne, akkor a szívünkben is 
menny van, s Ő is ott van benne.

„Szenteltessék meg a te neved11. Első kéré
sünk ne magunkra vonatkozzék. A Miatyánknak 
három első kérése az Istennek a földön való di
csőítésére vonatkozik. Az Ő neve legyen szent; 
soha, ne csak káromolva, de könnyelműen, meg
gondolatlanul is ki ne ejtessék. Ha neve szent 
előttünk, akkor lénye is szent, melynek dicsőségét 
hirdetni kívánjuk.

„Jöjjön el a Te országod11. Istennek országa, 
az az ország, amelyben Ő a Király, s mi az Ő 
engedelmes, hűséges alattvalói vagyunk; az az 
ország, amelyben az Ö bölcs, szent, igazságos 
vezetése alatt békesség, szeretet lakozik, az jöjjön 
el a földre, az egyes emberek szívébe, a láthatat
lan, hívő egyház összeségébe.

„Legyen meg a Te akaratod, mint a menny
ben, úgy a földön isu. A mennyben minden az 
Isten akarata szerint történik, itt a földön is úgy 
kellene lennie. A természetben minden enged az 
Isten akaratának, a nap az Ö akarata szerint süt, 
az eső az Ő parancsára száll alá; csak az emberi 
szív lázong az Isten akarata ellen. Ne úgy értel
mezzük hát ezt a kérést, hogy csak azokban a 
dolgokban legyen meg Isten akarata, amelyek raj
tunk kívül esnek, s amelyeken úgy sem áll hatal
munkban változtatni, tehát bele kell nyugodnunk. 
Hanem úgy, hogy az Isten akarata legyen meg 
mibennünk, a mi szívünkben is, hogy a saját 
akaratunkat hajtsuk az Úr akarata alá, aki azt 
akarja, hogy minden ember megtérjen Őhozzá.

„A mi mindennapi kenyerünket add meg 
nekünk ma.“ Isten megengedi, hogy testi szüksé
geinket is elébe tárjuk, s azoknak betöltéséért is 
fohászkodjunk. A mindennapi kenyér alatt értendő 
minden, amire testünknek szüksége van: étel, ru
házat, lakás, pihenés, egészség stb. De jegyezzük 
meg, hogy a test szükségeinek kielégítése egyetlen 
kérésre szorítkozik a Miatyánkban, a többi hat 
kérés pedig mind lelki dolgokra vonatkozik. Aki 
tehát azzal kezdi és avval végzi imádságát, hogy 
földi vágyainak kielégítéséért könyörög, az nem 
Isten kedve és parancsolatja szerint imádkozik. 
Olvassa el kiki a Máté evangéliuma 6. részének 
31—33. verseit s ebből egy fontos igazságot ta
nulhat meg, melynek fő-fő gondolata: „Keressétek 
először az Istennek országát." S vegyük eszünkbe 
azt is, mily fontos a Miatyánknak eme kérésében 
a ma szócska, amely, míg egyrészt kifejezi azt, 
hogy mindennap kell imádkoznunk, másrészt arra 
tanít, hogy a jövőn ne aggodalmaskodjunk, hanem 
bízzunk Istenben, hogy Ö gondoskodik rólunk. S 
még azt is tanuljuk meg ez egyszerű kérésből, 
hogy földi vágyainkban legyünk igénytelenek, sze
rények, szorítkozzunk igazán csak a szükséges 
dolgokra.

„És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen 
mi is megbocsátunk azoknak, akik mi ellenünk
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vétkeztek. Itt térünk át azokra a kérésekre, amelyek
kel a mennyei Atyához a saját lelki szükségeink 
kielégítésére fordulunk. Első és legfontosabb, hogy 
bűneink meg legyenek bocsátva, mert addigi nem 
is állhatunk meg Isten szent színe előtt. De Őnála 
kész a bűnbocsánat, ha a mi bűnbánatunk őszinte 
s ha . Jézus érdemére, az Ö váltsághalálára hivat
kozva, fordulunk az Atyához. S ha bűnbánatunk 
őszinte, akkor lehetetlen, hogy mi, a gyarló, bűnös 
emberek, meg ne bocsássunk embertársainknak, 
mert különben hogy várhatnánk bocsánatot a szent, 
a tökéletes Istentől? Vizsgáljuk meg hát a szívün
ket, s ne ejtsük ki könnyelműen ezt a kérést.

„És ne vigy minket a kísértette.“ A szent 
és jóságos Isten sohasem kísérti az Ő gyermekeit 
arra, hogy bűnbe essenek. Ha próbára teszi őket 
csapásokkal, fájdalmakkal, az azért van, hogy hi- 
töket és Öbele vetett bizalmokat erősítse, őket 
magához még közelebb vonja. De nem engedi, 
hogy elbizakodjanak, s így megengedi, hogy ki 
legyenek téve a gonosz kísértéseinek, hogy érezzék 
a magok gyengeségét s annál jobban ragaszkod
janak Őhozzá. S éppen ezért sohasem szabad a 
kísértéseket vakmerőén keresnünk és kihívnunk, 
hanem azoktól inkább félnünk és óvakodnunk kell.

„De szabadíts meg minket a gonosztól.“ Ez 
a kérés a másiknak kiegészítése s kifejezi azt, 
hogy a rosszra csakugyan a Gonosz, a Sátán kí
sért bennünket. De Isten erősebb a Sátánnál, s 
ha mi Őhozzá ragaszkodunk s a gonosznak ellent- 
állunk, akkor Ő meg is szabadít bennünket!

Világ folyása.
A háború megrázó fejezeleihez érkezett. A 

német seregek elfoglalták Belgiumot. A belgák le
tették a fegyvert, az angol seregek visszavonultak 
Angliába, a németek pedig Franciaországban foly
tatják előnyomulásukat s Párist akarják elfog
lalni. Az egész világ reszkető szívvel figyeli az 
események fejlődését s imádkozva könyörög egy 
jobb jövőért.

Küzdelem a „Nagysárkány-rend" ellen.
Regény.

Irta: Milgőma. (Folytatás.)
Bánátit tanácsos úr arcát reménység sugá

rozta be.
Most még azt szeretném tudni — kérdezte, 

hogy a jelenlevők, ha kihallgatnák őket a fegyel
mi tárgyaláson, miről tennének tanúságot Ábrahám 
doktor úr javára.

Először Margit grófnő válaszolt.
— Én elmondanám, hogy engemet öreg házi

orvosom halála órájában bízott Ábrahám doktorra. 
Én ugyanis fiatalasszony koromban, mielőtt még 
fiam született volna, nagy lelki megrázkódtatást 
éltem át s háziorvosom, — ki édesapám egykori 
barátja volt, — félt attól, hogy ennek az ifjúkori 
megrázkódtatásnak káros következményei jelent

kezhetnek akkor, amikor kezdek megöregedni s 
szükségesnek tartotta, hogy orvosi, ellenőrzés alatt 
álljak. Ezt az orvosi ellenőrzést Ábrahám gyako
rolta, mindig a legnagyobb lelkiismeretességgel s 
pénzt sohasem fogadott el tőlem, mivelhogy nem 
voltam beteg. Mindég megjelölte legszegényebb 
betegeit s arra kért, hogy azokat, hogy azok csa
ládjait segélyezzem, ha van pénzem, ne pedig 
őneki fizessek. —

— Velem is úgy tett, — folytatta az öngyilkos 
Lorenzó édesanyja, a hindu hercegnő, — az én 
tartozásomat sem fogadta el, hanem ugyancsak 
szegényeknek fizettette velem. S ugyanígy tett az 
angol követ feleségével is, akinek leányát vizsgál
ta meg. Pedig mennyi idejébe telt, míg a „Három 
legyező" egész történetét át nem tanulmányozta. —

— Az angol követ felesége hajlandó tanúsítani 
ezt, a fegyelmi bíróság előtt? —

Természetesen!
Ezután,Mária szólalt meg: — Én súlyos harco

kat vívtam Ábrahám doktorral, mert a magam ré
széről nem helyeslem azt a gyógyszeres kezelést, 
amit az Elmegyógyintézetben alkalmaznak s igen 
sokszor komoly szemrehányást tettem ezért neki. 
Azt szerettem volna, ha kevesebb altatót, fájdalom- 
csillapítót s egyéb megnyugtató szert használná
nak s ehelyett a betegek akaraterejét, életképessé
gét, erkölcsi világát fejlesztenék és fokoznák. Nyu
godtan állíthatom tehát, hogy e téren elvi ellenfe
le voltam Ábrahámnak és senki sem vádolhat 
avval, hogy túlságosan elfogult vagyok javára s 
mégis mindenki előtt tanúsíthatom, hogy lelkiisme
retesebb orvos nem lehet nálánál. Ö minden leg
kisebb rendelkezését, amit mint orvos kiadott, 
szívügyévé tett, lelkiismeretesen megvizsgálta és 
soha semmit gépiesen vagy szokásos módon nem 
rendelt el betegeinek, hanem mindent csak igen 
komoly meggondolás után. Ezt tudom onnét, mert 
előbb betege voltam, később pedig éveken át 
munkatársa, ami úgy értendő, hogy rendszeresen 
bejártam az intézetbe a betegek körül segédkezni 
és így mindent láttam, hallottam. —

Mária után én következtem.
Kiterítettem minden adatot és bizonyítékot, 

amit Olga összegyűjtött annak igazolására, hogy 
a fegyelmi vizsgálat vádpontjai valamennyien alap
talanok. I. Bebizonyítása annak, hogy Ábrahám 
nem segédkezett Dárdai szökésében s Ábrahám 
Dárdait Lorenzó temetésén nem látta, tehát nem 
is vihette vissza. II. Bebizonyítása annak, hogy 
amikor Ábrahám a hármas szoba betegének enge
délyt adott az úgynevezett „ünnepi lakoma" meg
tartására, akkor egyidejűleg ki is adta a paran
csot a személyzetnek a külön felügyelet gyakorlá
sára, de azt a parancsot Olga elfelejtette továbbí
tani. Erről Olga maga hajlandó eskü alatt tanú- 
vallomást tenni. III. Bebizonyítása annak, hogy 
akkor, amikor az öreg, beszélni nem akaró kol- 
dúst az Elmegyógyintézet kapuja elé állította, még 
az új koldúsrendelet (amely az utcai koldulást 
megtiltja) nem lépett életbe. IV. Bebizonyítása an
nak, hogy Ábrahám a képet azért fogadta el, 
mert ezeknek a betegeknek a gyógyítását erősen
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elősegítette a kép festésével való foglalkozás, vi
szont a képet csak azért festették, liogy az egy
kor Ábrahám szobájában függjön. V. Bebizonyítá
sa annak, hogy a 217-es beteg influenzás megbe
tegedésében és halálában Ábrahám nem hibás és 
hogy a „217-es kórtörténete“ című írást nem 
Abrahám, hanem a hercegasszony írta, privát hasz
nálatra, nem mint egészségügyi leletet, hanem, 
mint lelki arcképet.

Bánáth éppúgy, mint a többi összes jelen
levők is, nagyon meg voltak elégedve Olga munká
jával s egyhangúlag azt állították, hogy az össze
gyűjtött adatok mind az öt vádpontot megdöntik 
s nem kétséges, hogy Ábrahám valamennyi vád 
alól felmentést fog nyerni és fényes elégtételben 
fog részesülni.

így is történt, hála a jó Isten kegyelmének. 
Az ellenbizonyítékok súlya alatt s a 3-as szoba 
öt betegének élő. tanuságtétele folytán, — mint 
mondani szokás, — a vád megsemmisült s Ábra
hám egész lénye, munkássága, nemes jelleme, a 
maga nemes tisztaságában, ragyogó fényben állt 
a fegyelmi bíróság előtt. Kérdés, kié volt ebben 
a legnagyobb érdem: Olga bizonyítékai-e, a 3-as 
betegszoba lakóié-e, vagy a fegyelmi bíróságé-e? 
Tény, hogy a fegyelmi bíróság maga örült legjob
ban, mert igen keserves lett volna neki, az úgyszól
ván világhírű tudóst, akinek „Átmeneti tudatformák 
múltban és jelenben," továbbá „A modern kor 
jellegzetes pszichikai jelenségei az evolúció és in- 
evolució megvilágításában" című müvei az egész 
tudományos világ figyelmét magukra hívták, elítélni.

De a fegyelmi bírákon kívül még igen sokan 
voltak, akik a kedvező ítélet napjára úgy gondol
nak vissza, mint egész életük egyik legragyogóbb 
fénypontjára. Ezek közé tartoztak Ábrahám bete
gei, volt betegei, kollégái, barátai, munkatársai, 
alkalmazottai s ki tudja még hányán és hányán. 
Az ítéletkihirdetésre valamennyien összegyűltek s 
Ábrahám mellett maradtak. Az öröm mindnyájuk 
közül Olgát dúlta fel legjobban. Én siettem hozzá, 
hogy megvigyem neki a jó hírt, reszketve várt rám, 
feszülten hallgatta mondókámat. Mikor befejeztem 
azt, zokogásra fakadt és képtelen volt a sírást 
abbahagyni. Közben köszönte Istennek, hogy meg
érhette ezt a napot, mert mi lett volna belőle, ha 
nem teheti jóvá azt, amit Ábrahám ellen vétett.

-Én megrendülve álltam Olga mellett, aki 
egész nyíltan feltárta előttem lelkivilágát. Láttam, 
hogy ő voltaképpen milyen jó ember s mégis 
milyen csúnyán megbotlott, amikor hozzájárult 
ahhoz, hogy egy ártatlan emberi bajba keverjen.

Olga esetéről láttam, hogy a bűnös embert 
nem érheti nagyobb baj, mint az, ha Isten élni 
hagyja öt, mert úgy van a bűnösnek módja és 
lehetősége, — ha tengődve, ha kínlódva él is — a 
jóvátételre. S ha valaki nem tudja bűnét azzal 
szemben jóvátenni, akin elkövette, tegye azt jóvá 
másokon. Tegye azt jóvá úgy, hogy önfeláldozó 
és türelmes rabtársaival, hogy szelíd és engedel
mes börtönőreivel, hogy megbocsátó és bosszúál
lástól mentes ellenségeivel! A jóvátételnek igen sok

módja van és Olgának nagy szerencséje volt, 
hogy hibáját azon tehette jóvá, akin elkövette.

Ábráhámot magát nagyon levette lábáról 
a fegyelmi tárgyalás. „Milyen hálás vagyok azért, 
hogy az igazság kiderült és hogy felmentettek, olyan 
mélységesen megsebzett az, hogy nekem ártatlanul 
bírák előtt kellett állanom s egy igazságtalan ügy 
miatt ilyen hosszú ideig nem gyógyíthattam bete
geimet."

— Ez a Nagysárkányrend műve volt, — vála
szolt gyengéd szeretettel mosolyogva Bánáth, — 
de a jó Hatalmak legyőzték a Nagysárkányrend 
ármánykodásait s jóra fordítottak mindent. Ismét 
beteljesedett rajtad sorsod törvénye, hogy minden 
hétesztendőben ér téged egy-egy nagy csapás, 
de ezekről a nagy csapásokról, — mert zúgolódás 
nélkül viselted őket, — mindég valami nagy, jó 
keletkezik. Mostani meghurcoltatásod, elmozdításod, 
ártatlanul szenvedett fegyelmi ügyed eredménye, 
— mint annyiszor mondottuk, — két könyved, 
amit az intézetben sok dolgod miatt, sosem írtál 
volna meg, pedig ezekkel az egész emberiségnek, 
nemcsak a magad betegeidnek segítettél.

— Köszönöm a jóságodat Bánáth! Mindenben 
teljesen igazad van!

Ábrahám annyira sápadt volt s olyan mé
lyen meg volt rendülve, hogy valósággal féltettük 
öt. Ösztönszerüleg vidámabb hangra tértünk át, 
valamelyikünk pedig azt kérdezte, hogyan kellene 
méltóan megünnepelni, ezt a mai napot?

Mária válaszolt erre a kérdésre legelőbb: — Én 
azt hiszem úgy tennők legfelejthetetlenebbé ezt a 
mai áldott napot, ha megkérnők Ábrahámot, hogy 
mondja el egyszerű gyermeki szavakkal, nekünk 
is érthető módon két könyvének rövid tartalmát, 
így legbensőbben átélnénk mi is azt a jót, ami Áb
rahám szerencsétlenségéből származott.—

Mária ajánlata mindnyájunknak nagyon tet
szett, a 3-as betegszoba lakói pedig egyenesen 
ujjongva üdvözölték.

Ábrahám maga is helyeselte a tervet. — Jobb 
is lesz, ha tárgyilagos, tudományos témára térünk 
át, mert különben még elfakadok sírva, hisz foly
tonosan mindnyájatok jóságára és barátságára kell 
gondolnom! A ti hősiességetek pedig — fordulta 
3-as szoba lakóihoz, — egyenesen összeszorítja 
a szívemet.—

S Ábrahám hiába küzdött könnyeivel, azok 
mégis csak kicsordultak.

— Na most már azután elég! — szólt rá 
Ábrahám önönmagára — Itt az ideje, hogy való
ban könyveim ismertetésére térjek át.—

S mindjárt bele is kezdett előadásába. Ismer
tetésének lényege az volt, hogy az emberiség tör
ténete bizonyítja azt, hogy az ember teste és lelke 
nem volt mindég olyan, mint most. Jelenleg tes
tünk finom észlelő szervekkel van megáldva. Jó 
szemmel, füllel, ízlelő, szagló, tapintó stb. szer
vekkel. így testünk útján alaposan megismerhetjük 
a világot s a világ testi tulajdonságairól bőséges 
tudomást szerezhetünk. Lelkünk észlelő szervei, 
lelkünk látása, hallása azonban távolról sincs úgy 
kifejlődve, mint a testünké. Lelkünk nem képes
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belelátni más emberek lelkének rejtett mélyébe s 
nem képes abban gondolatokat olvasni. Lelkünk 
nem hallja meg a sors, a történelem intő szavát, 
lelkünk nem tudja kitapintani a jobb jövő útjait. 
Ez valamikor az u. n. bibliai korban fordítva volt. 
Sok-sok évezreden keresztül úgy élt az emberiség, 
hogy testi észlelő szervei még igen gyakorlatlanok 
voltak s az anyagi külvilágból még vajmi keveset 
vett tudomásul, ellenben lelki észlelő szervei igen 
élesek és finomak voltak, ezért lelki valóságokat 
állandóan szemlélt és tapasztalt. Ebben a bibliai 
korban az angyalokat és más egyéb testetlen, 
lelki lényeket még világosan látta és hallotta. Az 
egész világban észlelte és szemlélte. Isten testi 
szemekkel láthatatlan követeit, az egész minden- 
séget, a teremtő Isten angyalaival benépesítettnek 
látta, lelki szemei által.

Ma már minden eltűnt. Lelkiszemeink meg
vakultak. Nem látunk már sem angyalokat, sem 
egyéb testnélküli, magasrendü lelki lényeket. Nem 
látjuk már a külvilágot, a Teremtő Isten angyalai
val benépesítve, ehelyett azonban a testet, az anya
got tudjuk élesen s pontosan megfigyelni s az 
anyagi világból tudunk sok olyasmit, amiről ama 
régi, bibliai kornak sejtelme sem volt.

Testünk fejlettsége és lelkünk fejletlensége, 
azzal a veszéllyel jár, hogy a mai korban sok em
ber csak azt akarja elhinni és valóságnak tartani, 
amit testének észlelő szerveivel (szemével, fülével, 
stb.) tapasztal, azonban tagadja a testi szemmel 
láthatatlan szellemi világ és szellemi lények léte
zését. Ez az oka a hitetlenség és a kételkedés 
térfoglalásának.

A bibliai kor elmúlása s az emberiség mai 
állapotának kialakulása mintegy 3000 évvel ez
előtt kezdődhetett. A változás nem ment máról 
holnapra végbe, hanem lassan-Iassan.

Ámde a jelen korban, napjainkban az em
beriség ismét változás előtt áll. Mind több és több 
lélekben jelentkezik ennek az új változásnak az 
előjele. Mind több és több emberben támad fel 
az a vágy aziránt, hogy ő nem akarja ugyan el
veszteni, amit a külső világra vonatkozóan meg
tanult, de emellett mégis megint tudomást és bi
zonyosságot akar nyerni a testi szemmel láthatat
lan emberi lélek, erkölcsi világrend s a halál felől.

Amiképen a gyermek természetes fejlődése 
során, 7 éves korában az első fogait elveszti, úgy 
vesztette el az emberiség is egykor a maga Iélek- 
látását. De amiképen a gyermek természetes fejlő
dése magával hozza, hogy az első fogak elvesztése 
után egy idő múlva erők mozdulnak mega gyermek 
szervezetében, nedvek duzzadnak meg s fejlődések 
indulnak meg, hogy a második fogakat létrehoz
zák, úgy mozdulnak meg a XX. sz. emberének 
lelkében új .erők, hogy az erkölcsi világrend, a 
lélek, a szellem, az isteni akarat közvetlen meg
tapasztalására .és közvetlen meglátására ismét ké
pessé tegyék az emberiséget, aláássák s így alap
jaiban megdöntsék azt a tévhitet, hogy nincs Isten, 
nincs halálon túli élet, nincsen erkölcsi világrend.

Ha valaki megakadályozná egy gyermek má
sodik fogainak kifejlődését s erőszakkal vissza
tartaná a második fogak kibújását a foghúsból: 
nagyon beteggé tenné az illető gyermeket. Talán 
meg is őrjítené.

így teszi beteggé magát a jelenkor embere, 
amikor nem enged a lelkében mozgó erőknek s 
nem fordul érdeklődésével a lélek, a sors, a halál, 
az istenség kérdései felé, hanem erőszakosan visz- 
szalartja magában az ezekhez vezető képességeket 
és gépiesen emlegeti az idejét múlt régi tanokat: 
„nincs Isten, nincs lélek, nincs erkölcsi világrend, 
mert nem látom őket testi szemeimmel!“

A mai korban az idegbajoknak, elmebajok
nak és bűnözésnek egyik legfőbb oka, hogy az 
emberek önmagukat teszik idegbajosokká, őrül
tekké és bűnözőkké, mert nem engedik át magu
kat a természetes lelki fejlődés erejének s nem 
állítják életük középpontjába a lélek, a szellem, a 
sors és az Istenség megismerésére való törekvést.

Nagyjában s népies szavakkal elmondva, ez 
volt Ábrahám doktor beszámolójának rövid tar
talma. Az volt az érzésem, hogy mindnyájan, akik 
jelen voltunk — az orvosokat is beleszámítva — 
egész lélekkel igazat tudtunk adni Ábrahámnak s 
egészen el tudtuk hinni neki, amit mondott. Én 
elvonultattam lelkem előtt azt a sok idegbeteget, 
őrültet és bűnöst, akit annyi év alatt közelről meg
ismertem s jóformán valamennyinek a lelkében 
láttam azt a pontot, ahol az egészség és erkölcs 
útjáról letért s ahol nem tért volna le akkor, ha 
a lelke mélyén mozgó és háborgó erőket arra 
használja fel, amire ezek az erők irányultak: az 
erkölcsi erők közvetlen megismerésére.

Ábrahám előadása nyomán hosszabb beszél
getés indult meg közte és a többi jelenlévő orvos 
között. A beszélgetésből úgy vettem ki, hogy ma
napság mindjobban fog nőni a lelki betegek és 
az idegbetegek stb. száma, hacsak az emberek 
nem ismerik fel, hogy lelkűket, idegrendszerüket 
egyedül szellemi és erkölcsi képességeik kiépíté
sével tudják majd rendben tartani. A sport, a testi 
erő, a jó táplálkozás, a kényelmes élet nem védi 
meg az embert a lelki bajtól és az idegösszeom
lástól. Ettől egyedül csak új erkölcsi képességek 
és új szellemi szervek kifejlesztése védhet meg.

Mindnyájan legnagyobb figyelemmel hallgat
tuk az orvosok tanácskozását. Bánáth tanácsos úr 
boldogan simogatta meg zsebében meghúzódó 
bibliáját odasúgva nekem: „Látja ezek az orvosok, 
most, amikor így önzetlenül tanácskoznak és ön
zetlenül verejtékeznek betegeikért s azokért az 
egészségesekért, akik még nem betegek ugyan, de 
mindennap megbetegedhetnek: folytatják a küz
delmet, a harcot, amiről a Biblia „János jelenései
ről" szóló könyvében ír. (Folyt, köv.)
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