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meg gyakrabban kerül sor 

valami olyan fontosabb köz- vagy 

gyáripari épitkezés biztosítására 

kell megfelelő telket kijelölni, 

amelynek létesítése elsőrendű fon. 

tosságu érdeke magának a város-

naft is. Igy például jelenleg szó van 

arról, bogy a földmüvelésügyi mi-

nisztérium egyik osztálya Szegeden 

kirendeltséget óhajt létesíteni, eh-

iiez egy 75 szobás széképületet ki-

van felépíteni s a várostól kért 

megfelelő telekkijelölést. 

Tekintettel arra. hogy az igény 

bevehető városi telkek száma ma 

már egészen minimálisra zsugoro-

dott össze, a városházán napirendre 

tűzték ezt a kérdést s a legutóbb a 

jogügyi és a városrendezési szakbi-

zottság tárgyalta le a kérdést. A bi-

zottság a beérkezett szakértői je-

ti res, vagy bármiképpen fel-

használható városi telek ma már 

. j I tényleg kevés van a város területén, 

'meglehetősen nagy éllenben azok-

nak a belterületi magántulajdon-

ban levő telkeknek a száma, ame-

lyek beépítetlenek s igy sem a la 

kosság lakáshoz való jutásának 

szempontjait és érdekeit sem pedig 

a városfejlődési szempontokat nem 

szolgálják. A bizottság megállapí-

tása szerint, közérdek fűződik ahhoz, 

hogy ezek a telkek mielőbb be le-

gyenek épitve s ha a tulajdonos 

nem építkezik, házépítkezés 'céljára 

vegye igénybe a város az illető tel 

ket. Éppen azért a bizottság ugy 

határozott, hogy javaslatot tesz a 

közgyűlésnek arra, hogy ezekre a 

beépítetlen magántulajdonban levő 

telkekre kérje meg a kisajátítási 

engedélyt. A bizottság javaslata 

értesülésünk szerint a legközelebbi 

közgyűlés elé kerül. 

Hites magyat léleklátók 

és médiumok 

A U M t í á t á U U tétektáték 

JlipótikfadoH a UleU is a tudat titokzatos 

wláyákau 

(A Délmagyarország munkatársá-
tól) Ehhez a riporthoz és a követke-
zőkhöz, amelyeket még ebben a téma 
körben irunk, tulajdonképpen beveze-
tést kellene irni az okkult tudomá 
nyokról és a vele kapcsolatos külön 
böző misztikus jelenségekről, amelyek 
a sok évezred óta egyaránt foglal-
koztatják a lélekbúvárokat, sarlatáno-
kat és csalókat és elsősorban evilági 
életünk érzékszerveinkkel felfogható 
határain tul megsejthető minden rend-
kívüliért felhevülő lelkeket. Beszélni 
kellene az óegyiptomi fáraó udvarok 
és papi rendek titkos tudományairól, 
a mágiáról, a középkori kabaliszti 
káról, a hindu voghik és fakirok em 
beri ésszel megfejthetetlen testi és 
lelki produkcióiról, a minden időkben 
megtalálható varázslatokról, a nap-
jainkban annyira elterjedt spiritizmus-
ról, a modern tudományos metapszi-
hikai kutatásokról és kísérletekről, de 
mindez meghaladná a riportkereteket 
s éppen ezért meg kell elégednünk 
csak a hivatkozással mindezekre a je 
íenségekre s beveztőül csak azt a sze 
rénv kívánságot bocsátjuk előre, hogy 
senki félre ne értse szándékunkat 
Sem propagandát nem óhajtunk csi-
nálni semmiféle metapszihikai kula 
tó tevékenységnek, sem az egyház é« 
a modern tudományosság által egy 
atánt károsnak bélyegzett spiritiszta, 
ragy a splritizmusba hajló szenv" 
iléivnek. De feli kell figyelnünk bizo-
nvos jelenségekre, tapasztalatokra és 
minduntalan s egyre gyakrabban je-
lentkező okkult kérdésekkel összrtüg-
gő eseményekre, amelyek Szegeden 
is Széles köröket foglalkoztatnak 
ákár szekfárius, akár tudományos 
kutató, akár kiváticsisági alapon. Bi-
zonyos, hogy sok nem helyeselhető 
dologba botlik ennek során az ember, 
de, az állásfoglalás mellőzésével ezek-
ben az ügyekben is — sok elgondol-
koztató jelenségre is. bukkanunk. 

Talán kortünet, talán a korral 
semmi öszefüggésben nem levő jár-
ván yosan jelentkező hisztériás epi-
démia az, hogy ujabban egyre na-

tgyobb mértékben tapasztalható a va-
rázslatokba, a lélekbelátásba vetett 
' hiszékénység terjedése, a spiritizmus 
elharapódzása, a legtöbb eestben tu 
datlan, tanulatlan és tapasztalatlan 
hajlás az okkult jelenségek felé. Irtzl 
Máriáról a napilapokban és a folyó-
iratokban százszámra jelennek meg a 

t legkülönbözőbb felfogásokban keletke 
i zett cikkek, a püspöklellei halottlátó 
' asszonyról valóságos polémia kelet-
kezett több pesti újságban, ismerünk 

^tekintélyes és felvilágosul! gondolko-
dású férfiakat, nőket, akik egy ró 

,kusi lélekbelátó asszonynak állandó 
l',látogatói. Az emberek általában két-
félék: vagy kritika nélküli hivők 8 

lenyűgöző hatása alatt állanak olyas-
minek, amit nem tudnak felfogni, 
vagy brutálisan és szintén álapnéíkiü 
tagadók. 

— Veszedelmes és káros mindkét 
magatartás korunkban, amikor a tu-
dományos kutatások sok rejtélyt fel-
derítettek már s legjobb uton va-
gyunk a lélek és tudat titkainak a 
feltárása felé — mondja Bardorfer 
Antalné. — A lélek szerkezetének és 
a tudat tartalmának a vizsgálata ma 
már sok olyasmit szinte kézzelfogha-
tó bizonyossággal megállapított, ami 
azelőtt boszorkányosságnak, mágiá-
nak vagy valami ilyesminek bizo-
nyult s tág lehetőséget nyújtott túl-
zottan szenzitiv kedélyeknek a naiv 
spiritizmus karjaiba való szédülésre. 
A komoly metapszihikai kuta'ő fel-
adata az. hogy minden esetet és je-
lenséget, legyen az bármilyen érthe-
tetlen, hihetetlen, vagy esetleg ab-
szurd, megvizsgáljon, mert csak így 
tudunk előrehaladni az nton. Nem 
szabad elutasítani a spiritisztákat 
.sem, csak óvakodni kell, nehogy dog-
matikusan kezeljük a kérdést Sok 
problémát vethetnek fel, mint azlrtzl 
.Mária esetében is tapasztalható, de 
{emlékezzünk vissza jó néhány évvel 
ezelőtt Fraczádv írisz esetére, aki a 
magyaron kivül más nyelvet nem is-
mert s máról holnapra megszűnt ma-
gyarul beszélni és hibátlan spahyol 
nyelven beszélt. Vagy ott volt a lé-

[ »em látott, meg hírből sem ismert. 
— Én is jól ismerem Rozi nénit — 

mondja Ba r d o r f e r Antalné. — Kí-
sérleteztem már vele s ugyanez volt 
az én megállapításom is. Nem voltam 
ott szegény édesanyám halálánál * 
pontosan olyannak irta le, amilyen 
családtagjaim visszaemlékezése sze-
rint is volt. Egy másik esetben orvo-
si rendelőben, pszihologusok, orvo-
sok, intellektneilek társaságában ki-

' sérleteztünk vele. A társaság 
tagjának a mult világháború 

Küzdelem a tévhit 

és a babona ellen 

Bizonyára kevesen tudják, hogy a 
Magyar Metapszihikai Tudományos 
Társaságnak hosszú évek óta megbí-
zottja vau Szegeden, aki a Tát-Saság 
szempontjainak képviseletében minden 
olyan megnyilvánulást figyelemmel kí-
sér, kutatásokat és kisérletezéseket 
folytat, ami bármilyen összefüggésbe 
kerülhet a para- . vagy más máskép-
pen és uépszerübbep metapszihikai 
kérdésekké!. Itt mindjárt lé kel! szö-
gezni azt a tapasztalati tényt is, hogv 

• működésnek tőrében rendki 

vül csökönyös előítéletekkel, beideg-
ződött, tévképzeletekkel kell megküz-
deni, hogy a metapszihikai gondolko-
dást és lelki tevékenységet helyes me-
derbo lehessen terelni. Ezt hangsú-
lyozta mindjárt első mondatában a 
Társaság szegedi megbízottja Bar-
d o r f e r Antalné, nyugalmazott szá-
zados felesége, akinek a működését a 
püspöklellei halotjtlátó asszonyról a 
Délmagyarországban megjelent cikk 
kapcsán keletkezett beszélgetés során 
ismertül? meg. Bardorfer Antalné év-
tizedek óta foglalkozik a metapszihi-
kai kérdésekkel, önálló kutató mun-
kát végez, állandó kisérletezéseket 
folytat s szoros kapcsolatot tart fenn 
az összes magyarországi és számos 
külföldi tudományos szaktekintéllyel, 

magántudósokkal, intézetekkel és mé-. n v e í y e n beszélt. Vagy ott volt a !é-
diumokkal. (— Nem szeretem a mé-1 ]pbjátó Kele János, akinek a szolgá-
dium kifejezést — mondja Bardorfer* 
Antalné —, mért igén .sok csalást, 
visszaélést és tévelygést asszociál. A 
metapszihikai terminológiáiban sajnos 
•még nincsenek jó magyar kifejezése-
ink. A médium helyett jobban szere-
tem. bár egy kissé körülményes kifc 
jnzés. a szupranorniális képességekkel 
biró egyén elnevezést.) Nagy szak-
könyvtára és az egész világra kiterje-
dő metapszihikai tartalmú levelezése 
van. összeköttetést tart fenn H i ! 1 e-

b r a n d ! professzorral, az utóbb' 
időkben a napi sajtóban is nagv liii-
névre szert tett csodálatos képessé-
gekkel rendelkező óbudai médium. 
I r t z l Mária felfedezőjével, sokatdol-
gozott S z i r m a i Kornéllat. a Pszi-
hikai Kutatás Szemináriumának veze-
tőjével s szoros nexusai voltak sze-
gedi működése idején kitűnő nevű lé 
lekkutatő professzorral, V á r t o n v ' 
Hildebrándda!. Várkonvi professzor 
szemináriumában több előadást is 
tartott s a professzor lehetővé tette 
számára egy egyetemi nyilvános elő-
adás tartását is. Mindezeknek ismere-
tében kijelenthetjük azt a mefflgyőző-
üésünket, hogv B a r d o r f e r Antalné 
indokoltan Igényelheti, hogy meghall-
gassuk véleményét olyan kérdések-
ben, amelyek előtt általában tanács-
talanul, vagy félrevezetett téveszmék-

ke l állanak az emberek i 
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latait a budapesti rendőrség is Szá-
mos cselben teljes eredménnyel vette 
igénybe a nyomozásoknál. , 

A lélek és a tudat titkai 

— Kétségtelen, hogy a léleknek 
vannak olyan tulajdonságai, amelye-' 
ket ma még vagy egyáltalán nem, 
vagy csak homályosan ismerünk" s 
ezek a tulajdonságok szupranormális 
lelki tulajdonságokkal rendelkező 
egyéneknél csodálatos tüneményekben 
jelentkeznek. Óriási lépéssel jutott 
előre a tudomány, amikor megismer-
te, szinte megfogta, lemérte és kiírna-
lizálta a teleplazma létezését, ami 
azelőtt a csodákat adta a spiritisz-
táknak. A médiumitás magas fokán 
álló személyekből kisugárzó anyag 
festszőrfi ködalakol ölthet s őzeket a 
ködatákíikaf ^/elleniként tisztellek a 
spiritiszták. Az apport jelenségek, 
tárgyak megjelenése és eltűnésé is 
•kutatás alatt van. Mindenesetre abból 
kell kiindulni, hogy a lélek egy olyan 
komplikált sajátja az embernek, 
a tudat olyan beláthatatlan mélysé-
gekkel rendelkezik s az emberben 
annyi sok még ismeretlen tulajdon-
ság van. amiket megrtiagyarázni és 
felderíteni csak odaadó, nehéz és ki-
tartó tudományos alaintn végzett mint 
kával lehet 

A püsoöklellei asszony 

halotilátásat 

Sznha kerül Rozi néni. a 
itatta 

-taétri-0"- biztonság. ahogV 
tajterjTelak akiket 6 sohá 

egyik 
idején 

eltűnt á 21 éves hadnagy fia. Megkér-
deztük Rozi nénit: hol, hogy és mikor 
halt meg a fiu? Azt se tudtuk, hogy 

• katona volt. Az asszony szeme elé 
emelte a kezét, rövid ideig tusakodott, 
látszott rajta, hogy nagy belső vívó-
dásai vadnak, azután beszélni kezdett. 
»Egy erdőben sok katonát látok, az-
tán jönnek mások, egyiket megfogják 
és egy fára felakasztják*. »Milyen 
idős a katona?* sürgettük. »20—31 
éves.* »Hol történik ez?« .Oroszor-
szágban*. 

— A kísérletet niost abbahagytuk, 
mert valami nem stimmelt. A fiúról 
az utolsó hir Albániából jött. Rozi 
néni azt mondta, hogy Oroszország-

ban akasztották fel. Megtörténhetett, 
ihogy közben az orosz frontra került, 
de a dolgot nem lehetett kontrollálni. 
Lehet, hogy tényleg ott történt, lehet, 
hogy nem. A pontosan megmondott 
esetekből vont valószínűség szerint 
lehet, hogy ez az igazság. 

— A metapszihikusok szerint mi e» 
a halottlátás? _ vetjük fel a kérdést. 

— Nem boszorkányosság, nem is 
mágia, nem szellemidézés és nem spi-
ritizmus. Kétségtelen képesség m ér-
deklődő tudatalattijának átvételére. 
Aki kérdez, az gondol is arra az el-
hunytra, akiről érdeklődik. De a gon-
dolaton tul még megscjthctctlen tu-
datalatti tartalmak is vannak. A ha-
lottlátó asszony mint egy antenna, át-
veszi nem csak a gondolatot, de a t»-
datahittit is megszólaltatja a ben-
nünk levő tartalmat. De vannak dol-
gok, amelyeket ma még nem tndnnk 
megmagyarázni, például azok az ese-
tek, amikor az illetőnek tudatlattijá-
ban nem szerepelhetnek azok, amikről 
Rozi néni beszél s amelyek sok eset-
ben be is bizonyosodnak. Mint példánl 
a hadnagy halálának körülményei. 
Ezeket még nem tudjuk megsejteni. 

A rókusi léleklátó asszony 

— Körülbelül hasonló képességek-
kel rendelkezik T e r i n é n i is, aki-
nek egyszerű rókusi lakásába ezreit 
és ezrek járnak magasrangu kulturált 
emberektől kezdve a legalacsonyabü 
néposztályokig, ö nem halottat lát, 
de tagadhatatlan nagy képességekké! 
rendelkezik a vele beszélő lelki vilá-
gába való öntudatlan bekapcsolódás-
ra. Tudom, hogy hatalmas tömegei 
vannak, amelyek elbűvölten csodát és 
misztikát látnak sok esetben valóban 
frappáns megnyilatkozásaiban. Min-
denkiben van kisebb, nagyobb képes-
ség ilyen megsejtésekre és bekapeso>-
lódásokra. Ez az eset az, amikor va-
laki eltalálja a másik gondolatát, 
vagy a szájából veszi ki a szót Teri 
nénib'cn ez a képesség fokozott mér-
tékben fejlett. Nem gondolatot olvas, 
de a vágyak és a tudatalattiak mély-
ségébe be tud kapcsolódni. Frappi-

. rozva vagyok valamitől, amit közöl, 
[.sejtelmem sem voll róla, pedig annak 
ott kellett lennie a tudatalattiban. Ö 
is egyike a figyelmet érdemlő szupra-
normális képességekk.el rendelkező 
egyéneknek. 

* 

Következő cikkünkben azokról * 
kísérletekről cs kutatásokról irnnk. 
amelyeket magyar és külföldi tudósok 
s szaktekintélyek s részben mag3 

B a r d o r f e r Antalné folytatolt. 
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Venüélí b é r h á z a t 

. f e i z t ó s ' jeligére a kiadéftivatalí** 


