Teosoofisella Kirjastolla
oli viime sunnuntaina 4:s vuosikokouksensa kirjastohuoneessa, Uudenmaankadun 25:ssä.
Avauspuheessaan lausui johtokunnan puheenjohtaja, kamreeri H. Hellner muun muassa:
„Tuskin yksikään vuosisata on edelläkävijältään perinyt niin paljon mahdollisuuksia hyvään ja
pahaan kuin kahdeskymmenes. Mullistuksia on epäilemättä tapahtuva kaikilla aloilla. Mikä nyt
pidetään parhaimpana, on väistyvä ajanmukaisemman tieltä, sekä taiteessa, tieteessä ja teollisuudessa
että etenkin yhteiskunnallisilla, valtiollisilla ja uskonnollisilla aloilla.
„Ja me, jotka olemme eläneet 19:llä vuosisadalla, me olemme olleet mukana muodostamassa niitä
syitä, jotka aikoinaan synnyttävät 20:nen vuosisadan seuraukset ja tapahtumat. Mitä olemme tehneet,
ajatelleet, ikävöineet ja toivoneet on ollut siemen, luonnonvoima, joka varmasti ennemmin tai
myöhemmin on kantava hedelmän lajinsa tulevaksi hyväksi tai vahingoksi. Niin, 19:nen vuosisadan
aatteet, tunteet ja intoisimmat toiveet tulevat loistamaan hengen majakkoina ja näyttämään tietä niille
toiminnan miehille, jotka 20:llä vuosisadalla esiintyvät oloja muodostelemaan. Nämä aatteet eivät
meidän aikanamme ole voineet toteutua, koska kukin suuri aatos tuskin yhden ihmiselämän kuluessa
tuskin ehtii kehittyä ensimäisestä neronleimauksesta yksityiskohtiaan myöten selväksi ja toimintaan
vieväksi ajatukseksi. Mutta kun kysymystä on osaksi ratkaistu, jatkaa ratkaisemista perästäpäin joku
toinen, jolla on tarpeelliset edellytykset. Vihdoin alkuperäinen kipinä on kasvanut jototähdeksi, joka
innostuttaa ihmisiä aatteen toteuttamiseen yhteiskunnan ja maailman hyväksi.
„Ideallisti käypi aina edellä, hiljaisena, vaatimattomana, ja muodostelee vaivalla
mielikuvituksessaan luomaansa ihannekuvaa. Sitten rohkeampi ja siihen kykenevämpi toiminnanmies
omistaa atteen ja koettaa innostuksella toteuttaa ihannetta.
„Luottaen tähän syysuhteen luonnonlakiin saatamme siis toivoa parasta tulevaisuudesta. Kuinka
synkältä se näyttää, on vahva uskoni, ettei vaikeus kauvan kestä, kun me ihmiset vain teemme kaiken
voitavamme ajatuksillamme ja toiveillamme edistääksemme hyvän voittoa.“
Avauspuheen jälkeen piti ylioppilas Vik esitelmän „uskosta, filosofiasta ja teosofiasta“, jossa lausui
mielipiteenään, että materialismi on lähin tulevaisuuden uskonto, kun kirkkojen valta on murtunut;
teosofia on toistaiseksi harvoille ajatteleville.
Tämän perästä luettiin vuosikertomus; kirjastossa on 599 nidosta; 515 lainaa on vuoden kuluessa
tehty; tuloja on ollut yhteensä 1,174 mk. 26 p:iä, menoja 836 mk. Joka torstaiilta (paitsi kesän aikana)
on kirjastossa pidetty esitelmiä tai keskusteltu teosoofisista aineista. Näissä torstai-iltamissa on välistä
ollut läsnä lukuisakin yleisö, joka mielenkiinnolla on eistelmiä tai keskusteluja seurannut. Lainoja
varten on kirjasto ollut avoinna joka tiistai- ja lauvantai-ilta klo. ½ 7─8.
Kokouksen lopetti hra Pekka Ervast tilapäisellä puheella teosoofisen liikkeen suhteesta muihin
aikamme virtauksiin.
P. E.
(Uusi Aika 1901, N:o 5, Helmikuun 2 p. 1901.)

