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FOHÁSZ.
Kormányzó Urunk névnapjára.

Világoknak Ura, kinek kezében van 
A népek, nemzetek, jövője és sorsa:
Hozzád fohászkodik a magyar nemzet ma. 
Összekulcsolt kezek, imádkozó szivek 
Könyörögve kérnek, tarsd meg soká nekünk 
Gyásztól megtört szívű, hőslelkíí, bölcs Vezérünk.

Vészes vihar támadt a népek tengerén,
Tomboló orkána magyar hazánkig é r :
Tűztől, vértől piros körülöttünk az ég.
Téged égi Urunk, leborulva kérünk,
A pusztító vihart távoztasd el tőlünk,
Óvd, védd meg továbbra is a vésztől nemzetünk.

Trianon sebétől vérzik még a szívünk,
Békét, nyugalmat óhajt meggyötört lelkünk, 
Jobblétért sóvárog szegény magyar népünk. 
Boruljon virágba ezeréves hazánk,
Tartsd meg nemzetünknek gondviselő Atyját, 
Hozd el szíve vágyát; a magyar Feltámadást!

D . 1787.

A Kormányzó Úr nevenapja.
M ikulás ünnepe.

December hatodikán ünnepeljük vitéz nagy
bányai Horthy Miklós Kormányzó Úr nevenapját. 
December 6-a Szent Miklós ünnepe is: Mikulás

bácsié. Van valami sorsszerűség abban, hogy a 
Kormányzó Úrnak éppen Aáikulás napján van a 
nevenapja. Érzem, hogy a Kormányzó Úr a ma
gyar Szt Miklós. Szt Miklós kisázsiai püspök volt. 
Á szegények és, gyerekek védője és oltalmazója. 
A Kormányzó Úr is védelmez minket. Az első 
világháború után, mikor minden felborult a vilá
gon és a magyar nemzet csillaga vészesen hullani 
kezdett, megjelent Horthy Miklós, mint a magyar 
Szt Miklós és felemelte a megtántorodott és ele
sett nemzetet és felemelve tartja. Megtett min
dent, amit csak tehetett, ,, újraszervezett mindent, 
újjáalakította az országot. Ö a harmadik honalapító. 
Szívből, lélekből mondjuk: Éljen Horthy Miklós, a 
magyar Szt Miklós!

A szeplőtelen fogantatás ünnepe: 
december 8.

December 8-án ünnepeljük Szűz Atária 
szeplötelenségének ünnepét. Szűz Máriát Krisztus 
után már pár századdal ünnepelni kezdték. De
cember 8-a egyike a legszebb Mária- ünnepeknek. 
Ez az ünnep a katolikus egyházban kötelező ün
nep. Szűz Máriát ünnepelik 8-án. Szűz Máriára 
nem ragadt át az eredeti bűn. Szűz volt Ő gye
rekkorától kezdve haláláig. Meg volt jövendölve, 
hogy Krisztus akkor fog megszületni, amikor Ju- 
dea elveszti önállóságát és Dávid házából fog 
születni. Szűz Mária Dávid házának sarja. Ő volt 
megállapítva Krisztus anyjának. Érdekes a Mária 
ünnepek elhelyezkedése az évben. Gábor "arkan
gyal március 25-én köszönti Szűz Máriát. A szep
lőtelen fogantatás ünnepe december 8. Ez már 
ádventbe esik bele. December 25-én van a lég-
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nagyobb ünnep Krisztus születése. Újév és január elfojtott, hangtalan sírás befele hulló könnyeitől
2-án Krisztus nevenapja. Február 2-án Krisztust csak még jobban elnehezül.
Szűz Mária és Szt József bemutatják a templom- Láttam a temető halottasházaban ártatlan
bán lön húsvét és pünkösd. A következő két lelkű, riadt tekintetű, árvánmaradt kisgyermekeket,
Mária-ünnep Nagv és Kisboldogasszony, augusz- amint félénken egymáshoz bújva, rémülettől ki
tus 15 és szeptember 8 így érünk ádventhez. tágult szemekkel nézték a ravatalon koporsóban
leienleg itt tartunk. Advent,ebben a szóban benne van fekvő édesanyjukat, aki számukra az egész vilá-
minden várakozás az Üdvözítő eljövetele felé. Szép- got jelentette és most lezárt szemekkel, mozdulat-
lőtelen fogantatás Advent első nagv ünnepe. lanui; némán feküdt előttük a koporsóban és nem
_______ ___________________ ___ I-------------------  nyújtja feléjük a kezét, hogy magához ölelje őket.

S hallottam a lelkűkből panaszosan felsíró
Gondolj a halálra!

„Egy röpködő rém, egy szörnyű nagy kísér
tet járja szüntelen a földet: a Halál."

Ahol ez a röpködő rém megjelenik, ott fájda
lomtól megtört, dermedt szívű emberek könnyes 
szemekkel állják körül áldozatának holttestét.

És ez a röpködő rém kőnyörületet és irgal
mat l'nem ismerő nagyúr, mert ahová hívják, ahol 
óhajtva várják, oda nem megy, de ahol félnek tőle, 
ahol rettegnek a látogatásától, oda hívatlanul is 
elmegy és el nem távozik onnan, míg magával 
nem ragadja kiszemelt áldozatát.

Amerre jár, ott rémületet kelt a megjelenésé
vel az emberek lelkében és arcukra fagyasztja az 
élet mosolyát.

A halál közelsége megrémíti az embereket.
A halál azonban igazságos az emberekkel 

szemben.
Nála nincs kivétel, nincs protekció, nem le

het megvesztegetni, sem megvásárolni, mert öt 
még a pénz és az arany sem tudja befolyásolni, 
ami által pedig a földi életben mindent eljehet érni 
s aminek bírásáért megszegik Isten törvényeit és 
egymás életére törnek a gyarló emberek.

Szemtanúja voltam, mikor a szerető szívű fia
tal édesanya szívbemarkoló zokogással ölelte ma
gához halott gyermekét és erőszakkal kellett elvenni 
tőle, hogy eltemethessék.

S a fiatal anya gyermekének a halála után 
napokon keresztül volt letargikus, öntudatlan álla
potban, amit a gyermeke elvesztése idézett elő.

Órákon keresztül állt mozdulatlanul egyhely
ben cs távolbameredő szemeinek tekintetével ke
reste az ő angyalkáját, aki az égbe költözött mel
lőle a földről.

Olyan volt, mint a fájdalom szobrának meg
testesült képmása.

Ha szóltak hozzá, összerezzent és értelmet
len feleleteket adott.

Óh,az anyák fájdalma rettenetes és iszonyatos...
Részt vettem egy munkatársam feleségének a 

temetésén, aki megroggyanó léptekkel kísérte utol
só útjára szerető hitvesét és megremegtette testét 
a néma fájdalom, amikor a koporsót a sírba 
eresztették.

Nem sirt, nem zokogott, mert férfi volt, de 
az elfojtott hangtalan sírás könnyei befelé foly
tak és a szivére hullottak.

S az elfojtott hangtalan sírás sokkal fájdal
masabb, mint a hangos sírás, amelynek elfolyó 
könnyeitől megkönnyebbül az ember lelke, míg az

„Édesanyám !“ hívó szót, amikor a koporsóra hul
lottak az anyaföld göröngyei.

Sohasem fogom elfelejteni azt, hogy milyen 
lelket megrázó, szívet megrendítő látvány volt az, 
amikor az árvánmaradt gyermekek csodát váró te
kintettel nézték az édesanyjukat eltakaró sírhalmot 
az elföldelés után, mert fejletlen értelmi képessé
güknél fogva, még nem tudták megérteni a Ter
mészet törvényének beteljesedését az emberen: az 
élet elmúlását . . .

Minden évnek az őszén, amikor a falevelek 
lehullanak, a virágok elhervadnak, a mezők kopár
rá válnak és a természet mindenben az .elmúlás 
képét tárja elénk, egy napot a halottak emlékének 
szentelünk és nemcsak belsőleg, lélekben, hanem 
külsőleg is lerójuk kegyeletünket az elhalt szere- 
tetteinkkel szemben'olyképpen, hogy elzarándoko
lunk a temetőkbe és felkeressük a sírjaikat, ame
lyeknél engesztelő imákat mondunk az elhaltak 
lelkiüdvéért és virágot vagy koszorút helyezünk 
a sírjaikra, ami a kegyeletlerovás külső szimbóluma, 
utána pedig gyertyát vagy mécseseket gyújtunk 
a sírokon.

Halottak napján az élők tömegétől megné
pesülnek a temetők, a halottak csendes birodal
mai és a sírokon kigyúlnak a gyertyák és mécse
sek százai, ezrei* és tízezrei, amelyek által az élő
emberiségnekahalottakirántikegyeletenyilvánulmeg.

Az évnek ezen a napján tündöklő fényár 
borítja el az esti sötétségben a temetőket, ami 
csodás képet mutat az élőknek és egyben hirdeti 
az Isten országában levő örök világosságot.

Sok szép és csodás dolgot láthatunk az élet
ben, amiknek a látása magával ragadja a szürke 
hétköznapi élet gondolatvilágából az embereket, 
és különböző érzéseket vált ki a lelkűkből, de 
olyat vagy ahhoz hasonló érzést, mint a kegyelet
lerovásnak lebilincselően magasztos, csodás, szép 
képe: az esti sötétségben kivilágított temetőé, sem
minek a látása nem idéz elő az emberek lelkében.

Valami különös és szóval ki nem fejezhető ma
gasztos érzést fakaszt az emberek lelkében a ke
gyelet mgnyilvánulásának e fenséges látványa, 
amelynek hatása alatt az elmúlásra és a túlvilági 
életre gondolunk.

Sajnos ugyanis, hogy az emberek legnagyobb 
része egyébként igen keveset gondol életében a ha
lálra és ezért nem tudja megbecsülni és kellően érté
kelni a Teremtő Urunk legnagyobb ajándékát,az éle
tet, hanem könnyelműen eltékozolja életének legszebb 
éveit, amire csak az élete vége felé eszmél rá, ami
kor közeledik a halála felé.
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.. te f11; f^3** ?z Eleiünk vége felé gondolunk több
ször a halaira es az elmúlásra és csak akkor lát- 
juk be és érezzük meg azt, hogy mennyit vesz
tettünk az elét szépségeiből, mert keveset gondol
tunk életünk folyamán a halálra.

P . 1787.

Amit a halálról földi szemmel is 
láthatunk.

A modern ember, amikor azt hallja, hogy az 
ember egyénisége testnélküli is. tudatosan tovább
létezik a halálban s nem puusztl el a testtel együtt: 
önkénytelenül is azt sóhajtja: szép, szép mindez, 
de vájjon mi a reális alapja ennek a felfogásnak? 
Mi a valóság benne és mi a képzelet? Hisz amit 
itt hallunk, azt testi szemünkkel sohasem láttuk. Váj
jon nem csupán vágyálomból fakad-e ez a véle
kedés? Hogy ebben a kérdésben tisztábban lás
sanak és az igazsághoz közelebb juthassanak, fel
hívjuk olvasóink figyelmét egy—két olyan tényre, 
amit a halállal kapcsolatosan a modern tudomá
nyos tapasztalás legújabban állapított meg s a nagy- 
közönség még kevéssé ismer. Csupa olyasmire, ami 
sokszorosan megvizsgált, gyakori jelenség, tehát 
nem keltheti fel azt a kételyt, hogy képzelődés ját
szik bele és amellett mégis arra mutat, hogy a 
meghalás nem szükségképpen tudateltörlő folyamat, 
ellenkezőleg.........

Bevezetésképpen azonban, mielőtt a tapaszta
lati anyagot magát előadnánk, .utalunk Nothnagel 
bécsi professzor működésére. Ö élete tudományos 
tapasztalatait e tárgyra vonatkozólag a halálról 
szóló felolvasásában összegezi s kifejti, hogy a 
meghalás maga általában véve nem fáj. Végigmegy 
különböző fájdalmas betegségeken és bebizonyítja, 
hogy a vég, a halál egyiknél sem okoz fájdalmat. 
Mindössze két betegségnél ismeri el, hogy a halál 
fáj. Nothnagel professzornak ez a megállapítása 
hihetetlennek tűnik fel, hiszen tömegesen látjuk, 
hogy az emberek különböző betegségekben kíntól 
eltorzult arckifejezéssel, jajgatva, vagy gyötrelme- 
sen hörögve közelegnek a másvilághoz. Ezzel szem
ben látjuk azt is, hogy könnyű narkózisban az 
emberek műtét alatt ugyanúgy viselkednek: jajgat
nak, nyögnek, kínos arcfintorok s a szenvedés egyéb 
jelei is megjelennek rajtuk, de mikor felébrednek, 
közük, hogy semmit, de semmit nem éreztek az 
egészből. Ilyesmi történhetik a halálban is: az em
bernek érző szervezete és tudata akkor már nem 
eléggé éber ahhoz, hogy érezni tudja, ami testében 
végbemegy. A kínokat okozó folyamatok megvan
nak, végbemennek a testben, de az ember nem ész
leli, nem érzi. Ha Nothnagel professzornak igaza 
van : akkor a halálból visszatérő ember ugyanazt 
mondaná, amit az mond, aki a narkózisból feléb
redt : „ Te azt hitted, hogy szenvedtem, mert a szen
vedés jeleit láttad rajtam, pedig nem is éreztem, 
semmit." De ha Nothnagel professzornak igaza van, 
akkor nem csak a halál, hanem a meghalás 
ideje maga is már testi megváltás olyankor, ami
kor kínos betegség előzte meg, hiszen Nothnagel

szerint, amint a meghalás folyamata elkezdődik, 
megszűnnek a fájdalmak (az említett két betegség 
kivételével) s nem újulnak ki soha többé, a halál 
pillanatában sem. A meghalás folyamata tarthat 
napokig, órákig, percekig, egyetlen pillanatig, de 
hosszúsága vagy rövidsége nem változtat azon a 
tényen, hogy nem fáj. Talán ez a magyarázata 
annak, hogy van sok betegség, amelyben a beteg 
a halál beállta előtt lényegesen jobban iesz, egé
szen megkönnyebbül, mintha meggyógyult volna 
s csak azután hal meg. Úgy látszik az ilyen ese
tekben egész fokozottan nyilvánul meg, ’ hogy a 
betegség okozta fájdalom megszűnik, amikor a 
hálái folyamata megkezdődik.

Mint nem orvosok, nincs módunk arra, hogy 
Nothnagel professzor megállapításait ellenőrizzük, 
de azt ki kell emelnünk, hogy Nothnagel nem 
elméleteket termelt ki, hanem óriási klinikai és ma
gánpraxisának eredményeit fektette le akkor, ami
kor nyilvánosságra hozta a meghalásról gyűjtött 
tapasztalatait. Egész, élete tudományos munkálko
dásának egyik főcélja volt, hogy a meghalást pon
tosan kikutassa és megismertesse. Ezért saját meg- 
halásának tüneteit is hűségesen figyelte és jegyez
te úgy az objektív észleleteket (pulzus, hőmérsék
let stb.), mint a szubjektív érzéseket, egész addig, 
amíg eszméletét el nem vesztette. Abndabból, a- 
mit Nothnagel elmond, az tűnik ki, hogy földi 
szemmel, érzéki észleléssel is megállapítható a 
halálnak az a jellegzetessége, hogy a meghalás 
folyamatában gyakran fellép egy új tudatállapot, 
amit a testtől való függetlcnülés, a testi kínoktól 
való szabadulás jellemez. A lelki látás, a szellemi 
megismerés ehhez a megállapításhoz’ azt fűzi hozzá, 
hogy az a tudat, ami a meghalás alatt kezdődik, 
a meghalás befejezése után, vagyis a halál beállta 
után, a „test béklyóitól teljesen megszabadulva" 
egyre fokozódó világossághoz, mind nagyobb látó
körhöz jut. Mi azonban maradjunk eredeti célunknál, 
térjünk vissza a földi szemmel tapasztalhatókhoz.

Azok az orvosok, ápolók, papok, stb., akik 
sok embert látnak meghalni, évezredek óta egy
hangúlag állítják, hogy rengeteg esetben közvetlen 
megelőzi a halál beálltát egy jellegzetes élmény, 
amely hol álomban, hol nappali éber tudatban 
következik be. Ezt az élményt úgy lehet népiesen 
kifejezni, hogy a halálhoz közeledő léleknek „meg
jelenik" egy igen kedves halott hozzátartozója, 
nagy élethüségben és bensőségességben. Gyakran 
„hívja öt haza," máskor nem szól semmit sem, 
de hallgatag ottléte is valami nagyon édes ott- 
honiasságot áraszt. Sok olyan eset is van, amikor 
nem embert lát így a halál előtt álló lélek, hanem 
egy eddig soha nem ismert lényt, akiről úgy érzi, 
több is és más is, mint ember. De akármilyen 
módon is játszódik le ez az élmény, van egy állan
dó jellegzetessége, hogy megnyugtató, édesbús 
hatása eddig ismeretlen békét, — helyesebb, ha 
talán azt mondjuk, megnyugvást hoz ajándékba. 
Mitológiák, mesék, bőségesen elmondják, hogy az 
ókori népek, — kiknek lelkivilága még nem szür
kült el és száradt ki úgy, mint a mienk — hogyan 
élték át a halál előtti állapotnak ezt a sajátságos
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jelenségét. Ők azt állították, hogy a hősnél ez 
egészen másképpen megy végbe, mint a közön
séges embernél s ismeretes az ó-germánoknak az 
a hite, hogy a hős halála előtt a Walkürt látja 
meg (akit egyébként sosem láthat) és ebből tudja, 
hogy halála közeleg. (Wagner tetralógiájának egyik 
legelementárisabb hatású jelenete egy ilyen talál
kozást ábrázol.) Modern embereknél megszámlál
hatatlan sokszor fordul, elő, hogy a halálba menő
nek éppen édesanyja jelenik meg a végső órákban 
lelki szeme előtt. De a mai embernek ezeket az 
élményeit nem mítoszok foglalják magukba, hanem 
— mint mondottuk — orvosok, ápolók, papok 
jegyzik fel és publikálják. Főleg a német iroda
lomban találtam erre vonatkozólag pontos és ér
demes munkákat, melyek azonban nem adtak 
magyarázatot, csupán csak leszögezték a gyakran 
előforduló tapasztalati tényt és leírták annak meg
figyelt válfajait. Mi sem fejtegethetjük rövid Írá
sunkban, hogy mi oka lehet ennek a jelenségnek, 
mindenesetre azonban nyomatékosan felhívjuk a 
figyelmet arra, hogy ezt igazán megmagyarázni, 
helyesen megvilágítani csak akkor lehet, ha az 
emberi lelket és szellemet a maga sajátosságában 
megismertük, nem csak mint a test függvényét. 
Akik azonban átélték azt a lelki és hangulati 
változást, amelyen a halálba menő keresztül ment 
akkor, amikor egy ilyen álmot, egy ilyen látomást 
átélt s abból felébredve azt elbeszélte környezetének, 
látják és tudják, hogy nem csak a lélek felületes 
hullámzásának véletlenével állunk itt szemben, ha
nem olyan lelki találkozással, ami szinte törvény
szerű erővel következik be akkor, amikor a test 
élete a végső véghez ér, vagyis a halál órája el- 
közelitett. Ezek a lelki találkozások tehát a halál 
előjelei, a halál jellegzetes járulékai lennének? 
S vájjon a halál talán nem csak kezdődik ezekkel, 
hanem folytatódik is velük és amikor teljesen be
következett, akkor a lelki találkozások is teljesség
hez jutnak el?

További nagyon érdekes vonása a halál köz
vetlen közelségének az is, amit megmentett vízbe- 
fúlók s egyéb halálos veszélyből menekedettek 
mondanak el. Hogy a haldoklás pillanatában egész 
életük folyása képekben jelent meg lelkűk előtt, 
mintha a láthatatlan festő láthatatlan vászonra vil
lámgyorsan elébük festette volna szemléletes, élénk 
jelenetekben egész múltúk minden eseményét és 
élményét. Akik a modern technikából vett hason
latokat szeretik használni, azt mondják, hogy úgy 
pörögnek le ezek a képek a lélek szeme előtt, mint 
egy villámgyors film, mások úgy élik át ugyanezt 
az élményt, mintha egy hatalmas és mély távlatú 
panorámává alakulna ki az életképek egymásutánja. 
Meglehetett állapítani például vízbefúlók kimenté
sénél, hogy rövidke pillanatok alatt egy gazdag és 
terjedelmes élet egész tartalmát sorozatosan feliépéi 
képekben éltékát olyan részletekkel együtt, amelyek
re évtizedek óta nem is gondoltak. Külön érdekes
sége a dolognak, hogy bármily rövid idő alatt is 
játszódik le ez az élmény, nem foszlik hamarosan 
szét, hanem mélyen meggyökerezik a lélekben s 
az ember egész életén át benne marad. Az idő

korlátozó hatása alól majdnem egészen kiszabadul 
a lélek, amikor ezeket az életképeket szemléli a 
halál karjában. Nem hiába mondják, hogy az álom 
a halál fiatalabbik testvére. A két testvér között 
meg is van a testvéri hasonlóság s ha a fiatalabb 
testvérnél a közös vonások gyöngébben, halványab
ban lépnek is fel, de megvannak. Arra a gyorsa
ságra, amivel álomban élünk át hosszú képsoroza
tokban terjedelmes történeteket, éber tudatban niég 
gondolataink sem képesek. Ezt mindenki tapasz
talta, aki órára nézett s elaludt, felébredve pedig 
ismét órán ellenőrizte, hogy csupán 1-2 percig 
aludt és ezalatt olyan hosszú történetet álmodott 
végig, aminek puszta elmondása is hosszabb ideig 
tart, mint amennyi időt egész alvása igénybe vett. 
Álombéli élményeink tehát, ha nem is egészen, de 
a nappali éber tudathoz képest igen nagy mérték
ben felszabadulnak az idő korlátái alól s ez foko
zottan történik a haldokláskor jelentkező életképek 
szemlélésénél. Csodálatos módon a lélektan egy
általán nem foglalkozik könyveiben ezzel a jelen
séggel s az embernek az a benyomása, hogy vagy 
nem ismeri, vagy pedig annyira nem tudja magya
rázni, hogy inkább hallgat róla. A szellemtudomány 
részéről ismét Rudolf Steiner volt az, aki sokszo
rosan és nagy nyomatékkai rámutatott erre a 
nagyon érdekes lelki tüneményre és igen mélyre
ható magyarázatát is adta. Az ő jelentőségteljes 
útmutatásának köszönhetem én is, hogy a halálban 
jelentkező életképeket figyelni és gyűjteni kezdtem 
és azt tapasztaltam, hogy ezek töredékekben ájulások, 
narkózisok beállta előtt is fellépnek. Az orvosi 
tudományos irodalomban az elme- és ideggyógyász 
Dr. Husemann részletesen foglalkozik ezzel a kér
déssel „ DasBild des Todes" című müvében, amely 
nemcsak magát a jelenséget írja le, hanem ta
pasztalati anyagot is közöl. Ez a tapasztalati anyag 
sajnálatosan bővült — és már erről is jelent meg 
közlemény—  a mostani bombázások következté
ben. Emberek, akik hosszú ideig feküsznek rájuk 
szakadt házuk romjai alatt s az éhségtől vagy a 
léghiánytól már végüket járják, de utolsó pillanat
ban mégis megmentik őket, gyakran élik át és 
mesélik el, hogy ők is keresztül mentek az élet
tabló élményén. Valamennyinek egybehangzó ta
núsága szerint az ember ebben az élményben oly 
tárgyilagosan szemléli életének képeit, mintha har
madik személy festette volna s egyszerre tud olyan 
nagy anyagot áttekinteni, amire a közönséges élet
ben nem is képes.

Ha valaki elmélyed ennek az egész kérdés
nek tapasztalati tanulmányozásába, akkor valóban 
azt a benyomást kell kapnia, hogy az élettabló 
fellépése mindenképpen velejár a halállal s ahhoz 
lelki téren ugyanúgy hozzátartozik, mint testi 
téren a szívműködés megállása. Ha ugyanis 
összehasonlítjuk és felmérjük azt a tapasztalati 
anyagot, ami e téren már összgyüjlvc rendelkezé
sünkre áll, akkor azt kell látnunk, hogy ájulások, 
narkózisok bekövetkezése előtt fellépő életképek 
halvány töredékek ahhoz a teljes és minden rész
letre kiterjedő életpanorámához képest, ami a ha
lál közvetlen közelében lép fel. Valósággal lép-
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csőzetet'lehetne felállítani: minél távolabbi a ha
lálos veszély, annál halványabbak, töredékesebbek 
a tudatban fellépő életképek, minél közelebbi an
nál élénkebbek és mindent átfogók. Ilyenkor, mintha 
a tudat látköre s befogadó képessége óriásivá 
tágulna: olyan sokaság jelenik meg benne s egy
úttal olyan részletek is, amiket régen elfelejtett az 
ember, vagy legalább is évtizedeken át nem gon
dolt rájuk. S valóban közelfekvö, hogy ezt a lép
csőzetes ezt a fokozódást gondolatban kiépítsük 
a tényleges halál valóságos bekövetkezéséig s arra 
a következtetésre jussunk, hogy a fokozódás akkor 
jut el a csúcspontra s a halál beálltakor teljes 
erővel és világossággal éli át az ember azt, ami
ből a halál közelsége csak ízelítőt adott neki: 
elmúlt életének képekben való szemléletét. Ez 
azonban azt jelentené, hogy a halál beálltával az 
ember saját magával szemben sokkal tárgyilago
sába  világosabb és tágabb látókörű tudathoz jut 
el, mint a közönséges életben valaha is. Kérdés, 
hogy vájjon a „földi szemmel" gyűjtött tapaszta
latok adnak-e valami támpontot arra, hogy a 
test elpusztulása után tudat egyáltalán létezhetik?

Véleményünk szerint több támpontot is ad
nak. Egyike ezeknek az a tény, hogy az emberi 
élet, ha normálisan folyik le, megszakításokkal bár, 
de egészéber. véve mégis folytonos tudatbővülést 
mutat fel. Az újszülött csecsemő alig tud magáról 
és a világról valamit, lassan gyűl fet benne a tudat 
világossága, de ez az első életévekben csak a leg
szűkebb körre terjed ki. Az iskolai években azután 
a gyermek tudata mind több és több lárgyat fogad 
magába s a teljesen kifejlődött ember már tudatosan 
törekszik arra, hogy mindinkább kibővüljön tudata és 
mind nagyobb cs nagyobb anyagot öleljen magába. 
Az ifjú többnyire csak saját sorsának és hivatásának 
kérdéseit hordozza tudatában, az érett férfi egész 
hazájának, az összes társadalmi osztályoknak gond
jára, bajára kiterjeszti tudatát, a fejlődés legma
gasabb fokára eljutott ember pedig az egész em
beriség, az egész világ problémáit igyekszik tuda
tába fogadni. A bölcsőtől a koporsóig vezető út 
tehát — ha csak betegség vagy egyéb testi-lelki 
clsatnyulás nem keresztezi — az emberi tudat 
egyre fokozódó tágulását eredményezi. Élő példa 
erre például Goethe, akinek ifjúkori művei azt 
mutatják, hogy tudat-élete elsősorban saját érzelmi 
életével foglalkozik, 83 éves korában befejezett 
Faustja pedig s egyéb aggastyán korban írt művei — 
a személyéről szóló feljegyzésekkel együtt — tanú
sítják, hogy élete alkonyán az egész emberiség, 
az összes tudományos és művészeti ágak, egyszóval 
a föld és ég minden vonatkozása érdekelte őt és 
helyet'kapott hatalmassá kibővült tudatában. Ter
mészetesen fel lehetne hozni ellenvetésképpen, hogy 
nem mindenki Goethe és az ő fejlődésének kivé
telességét bizonyítja az a számtalan öreg, aki ven 
napjaiban második gyermekkorát éli és csak a 
saját legszűkebb testi szükségletei iránt bír érdek
lődni, de minden más kiesett tudatából. Erre az 
ellenvetésre kettőt válaszolunk: először azt, hogy 
nehéz lenne statisztikát, csinálni afelől, mi van 
több, leszűkült tudatú aggastyán vagy pedig olyan,

még a legegyszerűbb emberek között is, aki magas 
életkorban is pl töméntelen unokájának gondjára, 
bajára képes kiterjeszteni tudatát? Másodszor pedig 
azt, hogy az egészséges, normális emberi fejlődést, 
ha felnagyolva is, de hűségesebben tükrözi Goethe 
clete, mint a szenilissé vált aggastyánok. S külön
ben is a döntő tény az, hogy emberi élet egyál
talán képes felmutatni olyan mértékű tudattágulást, 
mint Goethéé, — hogy ennek az emberi lehetősége 
megvan. Lehetnek tájak és évek, ahol száz és ezer 
számra nem teremnek az almafák vagy nem tojnak 
a tyúkok, de azért mégsem lehet azt kétségbe
vonni, hogy ép és egészséges almafa fogalmához 
hozzátartozik, hogy almát teremjen, a tyúkhoz 
pedig, hogy tojást tojjon: A nagy számban talál
ható önző, irigy és kicsinyes aggastyán szintén nem 
ingatja meg azt a tényt, hogy az igazi ember lé
nyéhez tartozik hozzá a születéstől a halálig terjedő 
tudatbővülés. Vannak — éspedig nagy számban 
— esetek, amikor öregkorban nehéz ezt a tudat
bővülést megállapítani, mert igen összetett kísérő
jelenségekkel jár. Pl bizonyos neme a feledékeny- 
ségnek és bizonyos neme a közömbösségnek, nem 
szükségképpen szenilis jelenség, hanem éppen a 
nagyobb távlatú, szélesebbkörű tudattal függ össze, 
amelyik nem tud már oly hevességgel apróságok 
és részletek felé összpontosulni, mint egykor, mert 
inkább az elet lényegét nézi. Hasonlóképpen öreg- 
korú vallásosság sem szükségképpen a hanyatlás 
jele. Ellenkezőleg, ez így a tudat bővülésének és 
mélyülésének egy neme lehet. Ezeken kívül azon
ban sok más tényező is nehézzé teszi az öregkori 
tudatállapot helyes áttekintését. Egyike ezeknek, 
hogy a bölcsesség cs balgaság határait igen nehéz 
megállapítani. A másik pedig, hogy a kor előre
haladtával az ember életereje természetesen mind
inkább csökken, úgy a benne végbemenő lelki 
folyamatok és tudatélmények is egyre kevesebb 
hevességgel és tűzzel nyilatkoznak meg, holott 
mi elsősorban a megnyilatkozásokból ítéljük meg 
azt, ami a lelkekben végbemegy. A vén ember 
csöndes és kismozgású megnyilatkozásai mögött 
lehet sokkal több mélység és na_gyság, mint az 
életteljes fiatal vérmes közléseinek hátterében, 
csakhogy egy harmadiknak igen nehéz ezeknek a 
különbségeknek a lemércscre a helyes mértéket 
megtalálni. Könnyen lehetséges, hogy egy fiatal 
ember a benne lakó, még ép életteljcsség erejével 
sokkal hathatósabban nyilatkozik meg akkor, ami
kor egy igen egyszerű dolog tudatára jön, mint 
az aggastyán, aki a legfontosabb titkokat, például az 
Istenség létének bizonyosságát tudja meg a maga 
módján...

S itt egy igen fontos (örvényre bukkanunk 
reá, amely a testnélküli tudat kérdésének meg
közelítésében nagyon lényeges támpont. Dr Huse- 
mann ezt egy orvosoknak írt tudományos könyvében 
bőven és részletekre menően fejti ki. Én csak 
egészen népszerű módon tudok írni róla, — akit 
bővebben érdekel, forduljon a szakirodalomhoz —- 
s így.fejezem ki: a tudat és az élet fordított ará
nyosságban állnak egymással. Mindig, amikor 
tudat keletkezik, a bennünk levő életteljességből
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valami elhal. A tudaffejlödésnek az ára életerőnk 
csökkenése. Tudatunkért vitalitásunkból kell egy- 
egy darabot mindig cserébe adni s mivel egész 
életünkön át mindig újra meg újra, sőt egyre 
nagyobb mértékben tudatot hozunk létre, végül is 
elfogy és kimerül életerőnk s meg kell halnunk. 
Minden tudatkeletkezés egy részleges halál s életünk 
részletekben való elhalása az igazi halállá tevődik 
össze. Ha éber tudatunkat nem szakítaná meg 
napról-napra az alvás, sokkal hamarabb elfogyna 
életerőnk és sokkal előbb meghalnánk, mint így. 
Az alvás alatt megszűnik tudatunk, így megszűnik 
életerőnk állományának fogyasztása is. Az alvásban 
felfrissülünk s életerőnket megújítjuk, az éber 
tudatban elfáradunk s vitalitásunk ^llankad. Alvással 
azonban életünknek csak egyharmadát töltjük, 
annak kétharmad része éber tudatú. így éppen 
kétszer annyit ölünk el életerőnkből, mint ameny- 
nyit megújítunk s a végnek el kell következnie. 
Természetesen az életerőnek van más fogyasztója 
is, nemcsak a tudat. Vannak viszont tudattartal
mak, amelyek a már kimerülő élelenergiákat új 
táplálékkal látják el (pl a nemes szellemi, művészi 
és erkölcsi táplálékok), de nagyban és egészében 
fennáll a törvény, hogy mindig elhal valami az 
életből, amikor tudat keletkezik. S úgy érézzük, 
itt talán lehet egy támpontot találni a halálban is 
fennmaradó tudat elképzeléséhez, mert valószínű
nek látszik, hogy az életerőknek és a tudatkelet
kezésnek ez a törvényszerű összefüggése a halál
ban sem szűnik meg s akkor is, mint addig is 
mindig, az elpusztuló életenergiák tudattá alakul
nak át. Ebből következnék, hogy mivel a halálban 
történik a legnagyobb méretű életelpusztulás, az 
életenergiáknak tudattá alakulása is ekkor lehet
séges a legnagyobb mértékben. A halálban tehát 
olyan hatalmas tudat keletkezését várhatjuk, ami
lyennel az élet folyama alatt nem találkozunk. Ha 
ezt a feltételezést egybevetjük azzal a ténnyel, 
hogy az emberi élet a gyermekkortól az öregség 
felé menve, ha normálisan halad, tudatbövülést 
hoz magával: számítanunk kell arra, hogy ez a 
tudatbővülés a halálban nem áll meg, hanem teljes 
kifejezéshez jut és hogy a halál nem a tudat meg
szűnését, hanem a tudat hatalmas megvilágosodá
sát hozza magával. Mit jelentene ez? Többek közt 
azt is, hogy sok mindent, amiről amíg élünk nincs 
tudatunk, a halálban meg fogunk tudni és sok 
minden, amit' itt a földön kényelmesek voltunk 
tudomásul venni, ott könyörtelenül tudomásunkra 
fog jutni...

Nem folytatjuk gondolatfüzésünket. Az eddi
giekből is látható, hogy bizony nem maradiság, 
nem tudománytalanság vagy pedig a való tények 
meg nem ismerése vezet ahhoz, hogy a léleknek 
halál utáni tudatos létezését elfogadjuk és ennek 
megfelelő magatartást tanúsítsunk a gyakorlati és 
szellemi életben. Nem kell tehát a mai korban 
sem szégyelni azt, ahogyan elődeink vélekedtek a 
halálról, ellenkezőleg, egyetlen kötelességünk, hogy 
az ö állásfoglalásukat mi is fejlesszük tovább ko
runknak megfelelően azon a magas színvonalon, 
ahová ők emelkedtek fel. Mert az élet rövid, a ha

lál pedig hosszú s mindenki olyan halált érdemel 
ki, amilyen életet élt. Ne adjuk át annak a hiú 
reménynek magunkat, hogy a halálban mindennek 
vége van: ellenkezőleg, abban egy egészen más
fajta, tudatosabb életünk kezdődik.

XVIII. század, a viszonylagos béke 
százada Középeuropában.

A XVIII. századról ahány történetíró, annyi
féleképpen emlékezik meg. Itt összefoglalva fogjuk 
kapni.

A magyar történelem a XVIII. század elején 
Rákóczi szabadságharca jegyében folyt le. A Rá- 
kóczi-szabadságharc után 1711-ben megkötötték 
a szatmári békét. Ezzel az okmánnyal a szabad
ságharcok véget értek és következett a békés fej
lődés. 111. Károly, aki 1711-töl 1740-ig uralkodott, 
csak keveset csatázott a törökkej. Eleinte ered
ménnyel, később veszteséggel. Ö nagyon sokat 
tett Magyarország fejlesztésére és ezért jó és apos
toli királynak könyveljük el. Élete végén bánkó
dott, mert nem volt fiúörököse. Ekkor az ország
gyűlés elé terjesztette egy javaslatát, melyben a 
leányágon való örökösödést szabályozza. Ez a 
pragmatica sanctio néven ismeretes. Mária Teré
zia, a leánya következett a trónon. Öt uralkodása 
elején sokan megtámadták. Ekkor ö a pozsonyi 
országgyűlésen a lovagias magyar nemzet segít
ségét kérte. A rendek felkiáltottak: „Vitám et san- 
guinem!“ (Életünket és vérünket!) És a magyar 
nemzet meg is védte Mária Terézia birodalmai. 
Mária Terézia hálás is volt. Háláját a következők
ben fejezte ki:

a) Ahol még a határon „határőrvidék** (ka
tonai uralom) volt, feloldotta.

b) Fiúmét hozzánk csatolta.
c) Felszabadította, vagyis kiváltotta a szepesi 

városokat.
d) Testőrséget alapított, ahol magyar ifjak 

művelődhettek.
c) Felépítette a budai vár egyik, még ma is 

látható részét.
f )  Ludovikát építtetett.
g )  Több rendeletet hozott a jobbágyokkal 

való emberiesebb bánásmód elősegítésére (a job
bágyok tanulhatnak és költözhetnek).

h) Töméntelen iskolát és templomot építtetett 
(koronázó templom, tihanyi apátság, pesti egye
lem).

i) Tanulási rendeletet hozott, mely szerint 
mindenki bizonyos vonatkozásban köteles volt 
tanulni.

j )  Gazdasági és tudományos főiskolát alapí
tott.

Tehát Mária Terézia uralkodása mindenkép
pen hasznos volt a magyar nemzetre. Ezért a há
lás nemzet gyönyörű szobrot emelt a királynőnek, 
melyet azonban a csehek leromboltak, darabjait a 
Nemzeti Múzeumban őrzik. Az ő uralkodása alatt 
kezdődött meg a Regnum Marianum (Mária or
szága) mozgalom.

* **
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Az ő szelíd, de erélyes uralkodása után egy 
abszolutisztikus uralkodó került a trónra. Fia ií. 
József volt ez. Hiába intette öt anyja, Mária Te
rézia. Hiába, nem akart lemondani abszolutiszti
kus törekvéseiről.

Hogy ne legyen útban esküje, meg sem ko
ronáztatta magát és ezért „kalapos" királynak 
hívják. Rendeletekkel kormányozott, egységes né
met birodalommá akarta összekovácsolni a külön
böző tagállamokat. A magyar nemzet, azonban el
lenállt 10 éves uralkodása alatt (1780—90) és ha
lálos ágyán egy-két rendelet kivételével visszavonta 
az egységesitö törekvéseit. Utóda testvére, II. Li- 
pót lett (1790—92). Ö már alkotmányosan uralko
dott, kár, hogy rövid ideig uralkodott. Utóda Fe
renc lett (1792— 1835). Ö újra inkább abszolutisz
tikusán uralkodott, vagyis egyeduralkodóan. Ö 
alatta voltak Napóleon hódításai is. A XVIII. szá
zad értéke a békés fejlődés volt, amely sokkal 
többet ér, mint a háborúval szerzett hódítások.

A halottakért.
Boldogok, akik szenvednek, mert vigasz lé

szen az osztályrészük. Bár most könnyet vetnek, 
víg aratásuk lészen. Most búsak ők és sírnak, de 
könnyük termő földet ért és víg örömökben hoz
zák a gazdag kévét.

(Máté 5., 4., 126. Zsoltár 5., 6.)

Ah gyarló mind, mi földi lény, elmúl a pompa 
és a fény, mint tarka rét virága. Á fűszál elszárad 
és elhervad a virágszál. Jó testvérek, várjunk türel
mes szívvel, várjunk egy szebb, egy jobb jövőt, 
amint a gazda várja, hogy munkája meghozza gyü
mölcsét. Nem zúgolódik, de várja türelmesen a 
hajnali záport és esti harmatot. Ah gyarló mind, 
mi földi lény. Ámde örökké hangzik az Urnák szent 
szava. Az, kit Ő megvált, az ujjongva visszatér az 
új hazába. Annak Sión lészen hazája, végtelen béke 
lebeg felette akkoron, béke és öröm lebeg majd 
felette, a bú, a sóhaj elszáll tőle,

(Péter I., 24., Jakab 5.,7., 1, Péter 1., 25., Jezsaiás 35.)

Halld kérő szavam és taníts meg arra jó Uram, 
mi a létem határa és mért kell mennem, ha itt az 
órám. Mert im, életem hossza csak egy arasz Néked, 
és lásd, az én létem, csak pehely Néked. Ah mily 
gyarló lény az ember, bármily bizton él is. Jönnek- 
mennek, mint testetlen árnyak, egymás nyomában 
járnak-kelnek, nincs nyugtuk. Nagy gonddal gyűj
tenek vagyont, s nem tudják, hogy kinek. Isten, mi 
nyújtson hát vigaszt? Isten! a vigaszt hol lelem, 
mondjad, ah mondjad, vigaszt hol találok? Meg- 
nyügtat szavad s remélek. Szilárdan bízom szent 
szódban én. Az, ki szent igazság útján jár, az Úr 
kezében van, az Úr hatalma védi mindenkor.

(39. Zsoltár 5., 6—8., Salamon könyve 3., 1.)
Mily szép és nyájas a hajlékod, ó Zebaoth! 

Sóvár lelkem úgy vágyódik, óhajt, hogy láthassa a 
Te szent pitvarodat. A test, a lélek egyaránt Isten
ben élni kíván. Boldogok, kik Nálad, a Te szent 
lakodban élnek és zengik hatalmadat.

(84. Zsoltár 2., 5.)

Íme, gyász és bánat ért; ámde eljő a viszont
látás és senki tőled ezt a vigaszt el nem rabol
hatja. Megvigasztallak, mint gyermekét az édes any
ja. Nézzetek énrám; az éleiben nékem is, bánatom, 
búm vala sok, de én is vigaszt leltem. Íme gyász 
és bánat ért, lesújt a szomorúság, fájdalom. Ámde 
eljő a viszontlátás és ismét boldogok lesztek.

(János evang. 16., 22.. Jezsaiás 66., 13., Sirach 51., 35.)

Mert e földön itt nincs örök hazánk, várjuk 
azt, mely eljövend. Feltárok, ime, tinéktek egy titkot: 
nem mindnyájunk sorsa örök álom, de mind, ahá- 
nyan élünk, átváltozunk majd és ez lészen akkor, 
ha itt a pillanat és a végítélet megszólal. Majd fel
zúgnak a harsonák és a holtak, ime, feltámadnak, 
mindörökre. És mi átváltozunk mindnyájan. Mert 
így lészen valóság a szent szó, amely írva igy va
gyon. A zordon halál legyőzve már; halál, hol van 
fulánkod? Sátán, im porba hulltál, hol van erőd? 
Minden dicsőség csak Téged illet, nagy Istenem! A 
menny, a föld és minden, mit alkottál, csak általad 
él; akaratod és hatalmadat dicséri. Tiéd a hatalom 
és erő.

(Pál Zsid. 13., 14 , Pál: Korinth. 15.,51-55., János 4.,4.)
Boldogan és békességben nyugosznak, kik az 

Úrhoz, az örök honba értek; boldogok a holtak. 
És az Úr szól: lm, nyugosznak békén, munkájuk 
véget ért. De alkotásuk él és megmarad, Boldogok 
a halottak.

(János: Jelenések 14., 13.,)

Gárdonyi Géza verseiből.
A  h é t  f ö k i n c s r ö l  (utolsó versszak).

Föld-e az ember? Föld: nemes opál,
De élő láng él ebben az opálban.
Ha majd a szent est rámkövetkezik,
Két szárnynak árnyéka terül fölém,
S egy láthatatlan könnyű kéz megérint, 
Földdé fakul akkor a vén opál,
S mint nyári éjen a jánosbogárka,
Kioltott lángja a magasba száll.

Harangszó az éjben.

Fehér kis kápolna erdő sűrűjében 
Valami remete lakja réges-régen —
Valami remete, kit senki se ismer,
Azt se lehet tudni, angyal-e vagy ember?
Mikor az erdőre éj homálya száll,
S a benne tévelygő aggódva megáll,
S remegve habozva kérdi: jobbra? balra? 
Megszólal a kicsi kápolna harangja:
Embertársam! vészes sötét-úton járó,
Sötét úton járó, habozva megálló,
Hallgass a titkosan megcsendülő hangra; 
A szivedben hangzó angyali harangra.

£  F ö l d .

E Föld, — ez nem a gyönyörök tanyája, 
A lelkünk itt csak iskoláját járja:
Ha szenvedni és tűrni megtanul,
Szárnyát felölti s mennybe szabadul.
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A „nyakatekert“ zene ellen.
Minden generáció elmúltával és megszüle

tésével megváltozik az emberek Ízlése, életstílusa 
és életfeltétele. Ma egész másként muzsikálunk, 
táncolunk, énekelünk, mint ötven vagy száz esz
tendővel ezelőtt. Egy valami azonban örök és vál
tozatlan marad: maga az alkotás. Bármily nagy
jelentőségű új művek kerüljenek előtérbe, a régi 
reánkmaradt s különösen népi szerzeményeket nem 
szabad sem megváltoztatni, sem lemásolni, átírni 
s ezzel meghamisítani.

Úgylátszik, az egész kontinensen lábrakapott 
az a divat, hogy egyesek, akik tehetségük helyes 

.felhasználásával maradandót alkothatnának, a gyűjtés 
örvc alatt teljesen megmásíthatják a régi műveket és 
saját nyakatekert ízlésüknek megfelelően átírva azo
kat, eredetinek tüntetik fel művüket. Különösenadisz- 
harmónikus érdekességeket igyekeznek ezek a kö
zönségük elé vinni s a közönség csak azért, mert 
„ilyen még nem volt**, hajlandó ezekért még lel
kesülni is.

Németországban éppen a népnevelés és ha- 
gyománytisztelés szempontjából most egész Euró
pára kiterjedő akciót indítottak ezeknek a hamisí
tóknak az elhallgattatására. Ízléstelen, zűrzavaros 
zenéjüket hamarosan eltüntetik, már csak azért is, 
mert régi müveket eredetiségükből kiforgatni nem 
engednek. Az ifjúság zenei műveltségét nem enge
dik át ezeknek a „szerzőknek" a kezeibe, mert aki ősi 
népdalt hamisít, akinek nincsen tehetsége ahhoz, 
hogy saját magából eredeti müveket alkosson, an
nak még kevésbé lehet jogcíme ahhoz, hogy máso
kat taníthasson. A németek nem engednek hozzá
nyúlni a népdalaikhoz, mint ahogy ez sajnos ná- 

. lünk, Magyarországon gyakran megtörtént. A fül
sértő, számunkra teljesen idegen és a muzsikával 
semmi különösebb kapcsolatot nem tartó „új“ mű
vekben nem az eredeti népdal, hanem valami med- 
vctáncoltatásra alkalmas idegenszerűség jelentke
zik, más müvek pedig egyenesen nyakatekert má
solások.

Az érdekes akció a legjobb órában érkezik. 
Berlini közlés szerint ugyanis a zenei tolvajlás, 
másolás és hamisítás oly arányokban jelentkezett 
legutóbb, hogy félő volt a zenei gengszterek erő
szakos hatalomátvétele a hang mezején . . .

A jó szándék.
Volt egyszer egy király, aki hivatta három 

szolgáját és szólott:
— Fenn a hegytetőn van egy fa, arról szed

jetek gyümölcsöt nekem!
A három szolga elindult. Az első dühösen 

morgott:
— Mi a csudának kell felmásznunk a hegy

tetőre, amikor a kertben is van elég gyümölcsfa?
De hát ellenkezni nem mert s dúlva-fúlva 

eleget tett a parancsnak. Mivel hosszú lábaival 
először ért fel, a legtöbbet könnyűszerrel ő szedte 
össze.

A második így gondolkozott:

— Bizonyára megjutalmaz a király, igyek
szem hát szépeket összeszedni.

Eleget talált még ő is és hamarosan össze 
is szedte.

A harmadik, aki sánta volt, legkésőbb ért 
fel és nem sokat talált. Pedig magában így sóhajtott:

— Oh, csak találnék még én is egy pár szép 
gyümölcsöt, mert olyan nagyon szeretnék jó ki
rályomnak örömet szerezni!

Egy párat még talált ő is. Amikor vissza
értek a királyhoz, az szólott:

— Próbára tettelek titeket. Amit hoztatok 
nektek ajándékozom, hazavihetitek.

Az első kettő örömmel vitte haza, csak a 
harmadik szabadkozott:

— Jó király, tartsd meg kérlek magadnak, 
hiszen neked akartam örömet szerezni.

Ám a király ráparancsolt, hogy csak tartsa meg.
Amikor hazaértek, íme, mit találtak? Az első 

legény, aki a legtöbbet vitte haza, sírva látta, hogy 
a sok szép gyümölcs mind elrothadt, kidobhatta 
a szemétre. A másodiké frissen maradt és jóízűen 
el is fogyasztotta. A harmadiknál pedig csoda tör
tént! Az a pár gyümölcs színarannyá változott és 
így gazdag ember lett a szegény szolgából.

Ez a példa azt tanítja, hogy kötelességein
ket hányféleképen teljesíthetjük. Aki kedvetlenül, 
mérgesen, ímmel-ámmal végzi, annak nem ér 
semmit a fáradsága a jó Isten előtt. Aki szívesen 
teszi, mert a munkája eredményét várja, az meg 
is kapja a földi sikert.. De aki Istenért teszi, Neki 
ajánlja fel, annak arannyá válik munkája.

Szerkesztői üzenetek íK
$ s l  . . 3 *

Többször hangsúlyoztuk s most nyomatéko
san ismételjük, hogy a Bizalom szerkesztésével 
járó minden munkát és költséget jótékonyságból 
végzünk. Ez azt jelenti, hogy munkánkért semmi
féle fizetést, járulékot sem közvetve, sem közvet
lenül nem kapunk, de a költségek fedezésére sem 
kapunk segítséget. A kiadást pedig az állam végzi. 
Mesebeszéd az, amivel valamelyik olvasónk a 
levélben megvádolt, hogy a szerkesztőségnek vala
milyen „pénzalap áll rendelkezésére". Ilyen soha
sem volt, de nem is lesz. Egyedüli alapunk 
az a szó, amelyet újságunk címeként használunk: 
bizalom. Bizalom abban, hogy olvasóink között 
vannak olyanok, akik érzik és tudják, hogy önzet
len embertársi szeretettel próbáljuk szerény érőnk
ké! javukat szolgálni. ____
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