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. .. Szép sziil cedrus Libanon erdejében. Reá tfizött az első napsugár, amint kivillan! az
~j U,pilja mOglll. Olyan jól esdI neki ez a mennyei ilzenel, mint a mély álomból most ébredező
gyermeknek az édes anyai csók ... Napsugár cirógatta, estéli harmat dédelgette. kóbor szellő
simogatta, vihar verte, ostromolta: igy nŐtt nagyra egykor ez a szép szál cedrus libanon erdejében. A vándor már messziről meglátta tss feléje igyekezell, hogy üdít ~ ámyéká han megpihenjen,
Again az égi madarak f~szkel raktak s olyan szépen csicsereglék il teremtés dalá t, hogy az egésl
erdő egy hatalmas szimfoniába olvadt. Boldog volt, aki bár egy gillyacskát magával vihelett róla,
hogy ott legyen vigasztaló emlék gyanánt a szive fölött még akkor is, amikor Orök álomra hunyla
le fáradt szempillái!. A ced rus maga is az ő kiterjesztett karjaival vágyolt, esengell a boldogság
után. Szerette volna álö:elni az egész világot . .. Szép szál cedrus li banon erdejében, - ne
álmodOll tovább! Nem hallod-e, hogy körlllöled il! is, ott is .a fejsze immár a fáknak I!yökeré~e
vettetel!"? S légy bár • Dávidnak ama gyökere" légy bár a legszebb ~'alal1lenyi köd Téged IS
Irivágnak ... S vaj mi lesz belőled?
'
.
., . Árbóc a nyilt tengeren tovasikló gályán, amelynek vitorláit kedvez ö szél dagasztja,
CsIllagos ég alatt, vagy borongós sötét vileken, némán, kimérten, mé1tóságleljesen haladsz előre;
mert az utal és az irányt Tc magad !lIzled ki ma<>adnak. Ki hilte volna, hogy gyökeredlől megválva, ilyen könyedén megszokod az örvénylő hab"Ok örök háborgását! Hogy-hOgy? Olyan sietős
..a dolgod? Nem érsz rá, llogy megpihenni be-be lérj egy csöndes kikötőbe? Nem, es nem. N.k~
~Iylon-Iolyvást ulban kell lenned ; merI Tc dTllj.!a kincseket szállitasz egyik világból a másdc
v~lágba ... ,Árbóc a nyil! lengeren tovasikló gályán! Tc jól tudod: hol éheznek és oda kenyeret
Viszel :re lól tudod; hol rongyoskodnak és mezitelenill didergő szenljei<J közölt szene osztogatod
a .Te vItorláidnak királyi palástját. Te jól ludod: hoJ szomorkodnak s hozod-viszed, viszed-hO.~od
ülteád balzsamát, amely minden sebei begyógyit. Minden sebet!? fs a tied, a Te 5ebed vaJJon
nem fál-.e m.tg? ~z, ami valamikor réges-régen al a fejsze-csapás okozott? . Ne botránkolZ meg
ralta, hogy ilyesmit kérdezek De lásd. én okulni akarok. Én Téged követm
I
Veled
dlplllni a nyilt tengeren tovasikló gályán, csillagos ég alaII, vagy borongós
,
timtrten, mélt6ságleljesen .. , Egyllll haladunk máris: énem,.. Enem,
,,;.
CApAs lesujtani nem birt, de fölemelt . BeIeIt az Irás: ~mi ndeneket magamhoz
:~
~ I&. mindannyiunkat ... De a mérhele! len lI1élyben ezer halál leselkedik s az orkán
Medlen, fogcsikorgatva zugj(t re.1d il .Feszitsd meg !"-et. S légy bár Aronnak
:. lje".. 11'10' bár a legszebb valamennyi közt, egy lordon éjS2akán partra dobott
$ ... DU len belőled?
"
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... tili kereszi az
a Végzet útja, amelyet
..,.-qy Igaz, akinek atérl_;;;~
.boJondságából" mint egI' .H
nagy Világosság felé
&4t. Levesse a Urvát,
a mera"OHság áldott
latja. Let~;e és etdobj"JO'
aggalOU magita. hogy
Teremt6nd:: rts~e nincs ...
ker6zt
b'ay helyen Qtöttél tanyát és bujdokolva
tngHiét. Te voltil mindig a vezér. Iejkek
taJlulmak serege.
Benned bizIInk mi is. hogy kereszlhordod.sunkal elfogadod, hibá nkat jóváteued . . S
magadhoz vonzasz' bennlInket is, blljdosó magyarokat, hogy mig ma veled leheSSÜnk a lelkek
paradicsomában, régi szent Hazánkban., . Amen.
_

.ma

Surktszto.

A lélek mühelye.
(Couni Keyserling.)
At Idealizmus ntm tévedell $Qha A IlJrténetem tonusdga surint, szep és dicso dQ/og kOzdenl
Q jogért· küzdeni még akkor ls, ha al/nak siktrt
bizQnytaÍon De hdl a mi szemponlunkbdl nem is
ez a Jó, hantm. o kilzdés moga.' az. idealis /e~kl1lel, amelyet uljobon ! t/tortóztalnl, kltOziJtt ,é(/dtól
dUdleni nem lehet
Vtg}'ük pé/ddul Kriszlus tljiJveteltl, vagy o
nagy f'Oncio forradalmat I Mi jól hoz/ak ezek
tlekUnk? Az anyagi jóUl terén, bizony, valljuk
meg. édes kt\leset. Egyelóre mQjdnem semmit Sót
azt mondhatnók, hogy mai sorsunk is helyutank
javllásdhaz ez a két vildgesemény alig jdrult hozzd
INIlaml ielentós el edménnytl.
De dtalakltották az embertk gondQlkQdds módját. Elóstgitették a uO'idlls fTZék !ej[ódts~t.
UJratuemtelUk a lelkj világunkat. Es a dolog
'trm~ttete hozza mogdval, hogy utn az: uton
lQssank~nt dtalakul fl ml számunkra
külvilág ls,
a: o k~nytlet, omtly ntm fehet mds, mint amindk wwyun/c mi magunk. Végre ls, a lélek milhe~n a durva anyag engedni kenvlelen a fensóbb
Gktuotflak. Atidomul. A/sul/emül. S bas:k~n
hort/itt magdn oz lkerttstv~rek ktllós védjegyét , ..
ln memoriam , .•
P b

100- 100 ezer, Huu Jenö és neie 90 eur, .K. T.- $
eur. Gyarmatby MOles. Gr(l$$man Feren<:n4 eml~k~re ~
50 ezu, özv, Odlt ÁtODn~, Takics JAooI (PolgArdi) 25_
25 eter, dr. Uu16 A!bert (P~CI) 20 etet, Konca Mik_
16& (Dombov.lir), IIIIr. Jotipo~ich lsh·tnn~ (Győr), WasleJI
JiHlosné, Csalkat Jenő (Sopron It.), Botir I.... re (Szolnok),.
Tövi,i M.árton, Jakab J6zsef (lll.) Somlyay Árpád (BaIJ;.
tongyörök IV.), 10-10 e ler. Faragó József (Sopron),

RAduly János (Ujpest II.), dr. OrmÖQy IU.roly (Gyula)
5-5 eur, T6,h MihAt, (Váe) 3 ezer.
I.-VI.
VII.

ködem~ny
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Zakeus.
(Homltia)
esem~ nyeknek

volt a s7.inhetye, mir
Zsidóom~ ótestamentllm; történetébe n is Jerikó,
a j'o rd.ánmenti v~ros ,
. . leitbok Slerinl}tt,
e város melle tl kell ;it
népe ,,'dr3'lon a
nagy fegyverténye
) urdiu folyón s a
is Jerik6nak isteni
csodb módon
val6
be ... élelével
I
Hiába
~zet
J6zsu(: nagy és erős had,eregel ellene. A v':tos
falai m~g erősebbek s csak a tromb,ták
har<ogbára - mint az isteni akarat vn.tzssuvm
hu!loUak le a kőfalak. Azul!n telt- mlllt III i?6.
évsz,ilad évsz.ázad után, az ótestamentum megIlJuIt
s I:~ ujteslamenlum folyla!ja Jerik6 csodás IOrténetét. A város mosl is ostrom ;uall áll De nem
Egyházfentartásl Alap.
idel!:en országok ellensé~es katon!i vivnlk harcot
",..;KŐlÖS sz~nt iigylink istápolására még egyre a falak körii!. Nem dübörög ~ föld támadó hadsereg
6Ikezt,ek a szives adom~nrok. Eluthl tul nyomó- lábai alatt. Nem hallatszik a dárd!k csőrrell~se,
.n I Vidékről. Orvendunk, hogy mindenki meg- sem a p~ jLSok tompa kopogása. Csatakiáltás se m
trtette, hogy mitől van sw_ S mindenki meghoz- vis~zhal1gzik a hegyek oldaláról. C~8k dalos
. . . ~ áldoutát a közös 011árra. FogadjAk madársereg ttil1~lÓ éneke, csak !ág~a n nongó
..... bdVeS. Aly.ámlial & jóbará'aink a mi há1.ás bogárkák tgyhangu zümmögése k,sén az utját az
.ti "aetGnkd. lapunk úrtáig a következ6 ado- ostromló c.~apatnak, am~ly mir 011 .til a kapuk
IÚIIjObt '..:ttGk:
előtt Elől a vezh, mellellc katonil KiiJőnös
.,. ,Dr_ M. N. 2,'JOO000, A_,..,us IL 300 cur, Vidor egy csapat. Nem is Jálslik rajta. hogy katona- .. ,(!/IId6S) 200 ezer, dr. MJ.jay Deu6 (I"•••., U.J sereg_ EgyRerO, kapott a ruh.f.Juk. ~Isisalr nelD
• II !11
thObiOII), Boc;y6 Sam~ _~ ragyog fejBlr:6n I napsütésben. Kez"kben semmi
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umrARIUS tRnSlTO

eleje •
n a lIeh'ny
n.dteli jf2US,
. Nem idrgen
megSl3bldilSI n~p~l,
l
lallkat, amel) ek IZ
.A. lilell Indul
a
lab,ü.dl... a% embert I
Jblls JerikOban. Nap,y Iljdg. Hamar h ite
lerjtd. Ozönlik a nép minden lelöl. Il yen nagy
embert, ilyen nagy pr6f~t:! 1 ue r eSltendlrilen
end is .Iig lálhatni. Mi1 y~1I sz 81ca az Islen
"Idötljlnek ? Vajjon mit bes2~1 ez a hirts ludós
anber ? Hl.lha engem is meggyógyit- Muélttk
roll, hogy cso<b:evö, - vajjon mi t hOlOl1, miert
;Ott hOlZ'nk? Ilye n felkiáltások vegyiiUek a nagy
ajbl, .mellyel az egesz vAros eleje, feleje i~!)' e
Ittl.
a tömegben ~ime ott l'/Jla eCJ! ember,
dit nel/üdl
is a jovómszedJ
Nia is
jhust ltitni: kl az il
Ih
mil/el hogy termtie
full/dn mlhdgott
lássa. meft orra vala
a sok kÖ2iil, aki nem
romabb, mini a löbbi.
~~~; látni akarja azt
a.t
vonlza, vat3mi
liszta lelkii
.t,;."~:,, -aO!: orvoshoz

es

",m

hORY
aki
h

,
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Mini a mehu.j, un rajzik. huU'mzik a sohdg a Mester kÖrül. Btmuló elrlgadl.tis$al nom_
I~ lelekkel hallgatj., IZ ajkáról zengő b~nMet.
Mmt az e~yre. duzzadó ir, hOmpölyög elOre a
tarka néptOr:ncl:, amely v.lami rendkivillIt vir
tOle; v,.1lml megkönnyebbílltsl. Iclsza\)a,dulbt
Jbus p~dig ,iga,in nagymestere az fmbelÍ Itltk~
nek, jól ludJ~ , hol I ~j , mi láí - s:ut is tudjJ
hogy e2t sztp szóval, punta bUzéddel mcggyo~
gyitani nem lehel. Az clmérge!edet t sebct csak
C'gy gyors es úgyes, 1al"ó VAg~SS3 1 lehet megg):ógyitani. lia(JolI Ó is eleget ZakeusrÓl. El a
Itlló ,sebe ennek a ntpnek, e~ a leggyengebb
kapula ennek a virosn.k. III kell megÍIldiini az
oslromot. Es a Ielk iorszá~ ki rálya iU indilia meg
a harcol : .Zakeus s:d/lj le hamar a Idtól mt,l
ma nekem a tc hd:adndl ktll maradnom'" Ijedt
megdöbbenes nemitia el a z.1 jongást a tömeg
ajkán. Zakeus pedig, a megvctett vámszedő m~g
ilmAban se m merte ezt g ondoln i, Ilye n kitüntetés.
ekkola megti nteltelés a:r. egbt várod szc melittAr3 I
.Sietr:e leSldl/a is ürömmel jogadd dr," Dc feleszmél imulatából a megdöbbent tömeg, S mint
a. m csszir~1 visszhangzó e~el1gts, mint :I. viharos
tenger csa pkodisa zug-bug a csalódb moraja
eur meg ezer keserü aJakró l : .BilnDs embetilu
ment be $zdlld$,a,~ Ehez a kular 1~lekhel. aki
megrabolja testünket, lelkünke\. Megkínozza az
életünket. Miatla barizdás aUreunk, MiaUa klvánurk inkibb ml"ghalni, mint élni. Ó adtka. mi
éleh1 nknek, O az, ak i elveszi örömeinket - s
gyüfólet villan a sötét Sltemekböl Zakeus felé, aii
sápad1an, eIIeMredve áll sze mben ll. zugolodó
néppel. Ennyire még sohasem mondták Sll"mtbe
IZ igazságot. önmagá nak ilyen hü kt!pmádt m ~g
soha sem lálta, mint I'losl. a háborgó em bertenger szeme tíikrlben Áll a harc, hevese n es veszedelmesen közelg a perc, amikor eldől, kié a g)'ozelem 1 I Csak a Mester n~li nyugodtan s molOIyogva a lelkek h<l.borujil, mint a gyózelmébeu
biztos kirily, aki ő maR"a vezeti a harcot, amely
most <l. lvonul telj esen Zakeus lelké be, 011 berm,
011 folyik most rel1en lő küzdelem: a z ember
Gnmagiv •• vivja élet· halai tus'ját . . Benn ~
érzls é' gondol:l.t vilAg v~telen mező in a SZIV
kam r<l.iban és a vércseppek ben összecsapott kel
ember: Zakeus a jerikÓi gazdag vámszedő
_ es Zakeus az lsten haso nlóságára terem tett ember _ azért olyan ~<l.padt, azé~t ol~an
feher. - Száz meg sz.iz gondolat érvel, CJkkázlk;
kflZdenek at énések mint kH hadsereg. S csak
6 hallja egyedül az iuonyu harc i hirmit. fülébe
kiáltanak a ROnd olalok : Oazdag vagy Zakeus,
nagyon gazdag, Mit t öródn~1 a szegén yekkel.
Hatalmas vagy Zakeus hivd elő il katonákat,
kcr~essék szé t ezt a nyugta lan tömeget és ezl a
varhsl ó emberI. Szegeny vagy Zakeus, merI
hiába
pénzed, llines busiileltd! Ujja l mut RInak
az emberek, Min deu ki átkoz, gvfi!öl Es
t Es senki sem szeret, Most az érzések, •
ostromolják: itt IZ alkalom, IZ egyeUffI
Zakeus IZ életedben; moot visst:ltfrhcl$Z
bf;,;~:': n r'd
emberek kö~é. nem log rr ak tób Ul!
al
IZ emberek,rryull"tldt.tll~plr c tu
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tul só part jAn I kiszAllókat ellenőrz6
hatóság egyszerOen a hajó n marasztalta Oket a
udvariasan, de kereken megtagadta I beutazúl
engedélyt. Majdnem igy jártam t n ls. Reggel 8
órakor kötöUOnk ki Po lkestoneban I I!I1 lzgalottaD
siettem a fedélzet re , hogy a mtt:!! soha nem 111ott
te ngerpar t széps~ge i ben gyönyörködhessem. A
ki sl;\11 á~t
szigo"u utlevl:lvizsgM I t előzte meg rögtö n &zrevettem, ho gy az ellenő rzö a m ..gy.;
utlev~let utolsónak tart ogatja s mikor vl:gre r'm
keta! a sor, hosszu klk&dezl!s utiu inform"
hogy a hajón kell maudnom, mig 5úrgönyt
m enesztenek a Belúgy be, o nnan pit óra mulva
1Kl101dt6/ WJIQmlt nem fgaz uton vettem ~l. nigy I!rkezik vál asz. Pillanatig sem k~telked\em abba n
htlytbe.• Erre vágyJ.m mindIg, erre hogy a vá bs t kedvező lesz s nyugodtan gyönyör:
I
hiinyzoll az t!letcmb6l, hogy köd tem a k 6d!>Ő1 kibontakozó napsugtras parl~.,,;,!-,;
zokogva halnak el ' vidl:kben. Az egész dl!le lőttót a hajÓn kelle tt
I a könny, a meg · töltenem, mig végre dl!li 1 ó rára megt rkezett az
a megsnbaditotl. engedély I; mint a Channin g House School meghivott vendége, partra sd.llhattam. Még azna p
m eg~tke2tem Londonb. S az est~1 mir az islr:ot
ember.
lában töltöttem.
- csendü l
A legszivél)'esebb fogadlaUsra t.lá llam_
úrcli" IjUn, - ;-,;""""
Kellemesen lepet! mel!;, hogy a tanAm6k legna_
holfY mtgktrtsse
mtilarlsa azl,
a löldi emberben az ~gi embert.
gyobb rl!sze magam koru, söt ná lam fiatalabb
B/nj Lajos.
Misse kből állott, Mindjár t a tanári szobá ba vezetle k,
kedves~ n I!rtl!semre adva , hogy vl!gzett tanulmi·
nya imra val ó tekintette l maguk kÖ11! stámitanak,
habár I!n nem ludván m~g jól angolul, inkább
mini növendl!k akartam sze repelni. Ma id leve~elle k
(fe/orvaMa dr. O~k Ma'llr a NOszOvet!tl .tItaii924.
ti lornaterembe s bemutattak a növend~keknek.
mArdlUl '13-An tutott ueretetvendég,tgen.)
kik ott zongor,1Szó mellett vidá man lejtették a
1114-ben nyertem meg e redetileg a Sharpe- Sfokásos lea után i táncol. Al is koU lól nyert dső
~Ie dapitványi helyet I londoni Channing House
benyomasom mt ly további ot! artó zkodá50m
School·b~n ' Eg~~l lavaszon ts 11yárl szúnidőn át
alatt ml!g inkibb I': l m~ly fi1t e~y Ig .'zi ked ves,
üznln kl!szül6dtcm IZ ~ngli a i utatásra, melyre csalidias ottho ni nyuj tó bel1nlakó is kola k~pe
ugyszólván már !!)'erme kkorom 6 ta vágyva-vágy- volt. M ~ r ti minpf nnapi család ias egyilttimidkozá.
tam. Ti1 enk ~t I!ves koromban kezdte m angolul !Il i fj usá l~ot I!s a la nAri karl eg y család tagja ivA
tanelni, már akkor is lual a t e ml! nye l. IJogy ol vasztják össze. A nó vendékek tu ln)omó rl!sze
k&öbb lste n kegyeimböl kijuthatok a Ch3nning lI"itári u_~, de vanna k köztiik sok3n angl ikán I!,
House-ba I magyar umtirius le1nyok ki váltságos má s vallásuak is; a val1ás ta l1 itb enne ~ megfe le6utöndlj.tval. A h1boru Ilo n ban elseperte sok- löen áll~rános jell egU s nem osztja felekezetekre
sok rem~nynek a teljesill~s~t s fl! lbeszakitotl
a növendtke kel.
mtgh iu~ilou nem egy nép tervel. Szeptember:
Az . int l!zetben való elhelyel kedl!sem olyan
tJ:tn kellett volna utrakelnem s l uguntusban volt, hogy fl!l i~, vagyis a leckCÓr.fk alatt a, növenkitört a vlljgháboru. EzutAn mi r mir lemondtam dl:kekh el, nabad id6mb(on inkább a t~ n.i n karhOl
ol remlnysl:gről,
hogy m~g va bha kijut hatok stámilollam, Az isko la ta nrendje ar.pj~n subadon
Ankliiba s lolytaltam s be is fejez tem mcgkez- ámthattam őssze ma gamn ak sljil Ó r3 rend~met.
detl egyete mi lanulmányaimat.
kiválasztva a lel sőbb oSollályo kbó l angol nye lvi
, Hal év mulva, 1920 tavaub üzenet jűC! ~ irod31mi órákat s az alsóbb oszt'Jyokból eln'Angli.tból, hogy u alapitványi hely fenn Vin nl!h.tnyat, melyek irok'bb pedagóg iai szempontból
lIrlYa rmem", s h. m~g igény l tartok r4 a I!rdek eItek.
k6zbe)6tt hibor,:!. 'Ital teremtett kiv~teres vinoAl isko la kúls6 kl!p e egy meglehetósen
nyolcra való leklnlettel - noha idOkO~ben meg
nagy szép sarok~púlet, melyhez: uj.bban kit
az előirt korh atárt - elfog laihatom azt~ szomsz~d 05 házat is csatoltak az iskol. növekv6
eIS6 ~t, hoi}' '920 Oszl!n ulri keltem, ~letem 19tnyeinek megfelelően. London legeg~Z5~gesebb
ldl ulpra s nl!gy napl viszontagdr hely tn, a Hlghg.le, Hill tetel~n va n, jóval maga=e,~le 1Rq&keztem .. súmomra addig ls- u.bNn, mint a város fOslö5-kMOs rEsze, szemben
ten&attez. A tengenn való 'tkel& Io n- a remek Wal1erloo-parkkal. Az isko"ho% három
Anll:lljba való utnbnak 11:0.- nagy klterjedétO, lerrlce-szcrü kert tartozik,
a hiboru Ób, mert sok ula...1 1l\egt0r- e~k mailSlbb szlntii mini a mbik I egyikMl
l' hDKY An2iWNt.I Ifyetezft - nOhl utievelOk a t6bbtbe l\!petők vezetnek. A kertekben kmUtz..
li voH
pi uzel ls el VOltU wva _ • püya, aiebt-erowtd, p'"II, hintik, jAtsz61& á

ftlrfr

után $ nem kell szemedbe humo<! a
ttllpot, MOIt, ml e pmanalban megti5Ztulh~~R,
II I. Ichthl, ember lehelsz ujra i . nem fogJ'.
_veddel jJeszteni s j-erikÓI .ny.tk l slró rvermehktl, emben~ lehem: ism4!t mini rlgcn Zakeus,
embe;, akii becsillnl. nerelni ~~ I.ldln! log az
egész ,'ro! ez a sok ember. ~'esen Vlllognlk
leI~je a 16t~1 s7.cmek, ~Jesen figyeli arc~t Jé1.L1s.
S eevszerre, mini Illjszakáb.n gyuJlolI Io.z
Mngja, felCsillan ~e. lobogva, a v.tms:-:ed~ meg~
t6r1 uemelmye; l benső JIlz pi rosIn sul kl ardu,
ajkai remegve keresik a Stót: "Uram Ime minden
WIIfYOIIomnak felél Q szegényeknek adom és fia
IS

_

"

Emlékelésa"Cbanning House-Scboolra,"
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UNITÁRIUS eRIESITO

elóre-

do ,

I

teltem,
nehezebb

~tvetlem

egyes oulályokhln a khiInunU Ilnitbát, melyle uivesen vállalkoztam
az&!: is, mert a tárgy uemltUetó módszere nem
kőveleü IZ ~ngol nyelvben való lök t letes jártasságo!. A mbodik félévben mind gyakrabban
megWrttnt, hOgy ha valamelyik oszlályba n helyettesilbre volt 5zuksl!g, az illlZ!;<lt6nó meRkért
hogy beszétjek a növendékeknek Magyarorstágr61~
Egy ilyen alka lommal IZ egyik IIlsóbb osztjlyban
lőrt~ nt, l:ogy az t rdeklódts felkeltése ctljli.ból
a~ a kérdéssel fordultam az oszlli.lyhoz, hogy
va jjOn 6k tudnak e valamit, akArmit, am it haJlolIak,
va~y ol~astak Magyarországról? A kis agyvelők
muködnl kezdlek s egy pár kéz rögtön a levegőbe
emelkedett felszólitom a l~els6 jelentkezől s
ezt ol jellemzO felelelet kapom: .Magyaro"úg
f6várota Bks ,. A többiek pedig többé-kevésb\!:
CIIIk annyit tudtak, hog\' népIInk az elvtszett
hiboru folyU.n elszegényedett és sok nélkülózéssel
kOzd. Igy mindeniitt
mondanivalóimal egy

vezessem be. Egyes

-eo

kis bemutatót
t4nkbOl ; elmeséltem a
•
mú I
I

tolrtoham irod.lmunkról, melyben lÚfaZ adalout
kerilive, csu:: a lern~2Yobb neveket em1itve m~
fóképen irodalmunk eau löirtny.il ielle merte~
~ könnyebb megértéJ célJfból pirhlUilmba iIlI!va a megfelelO e~rópai it.mlatokka l. Elenkivul megadtam a kmilkoző alkalmakat arra is
hogy az igazgatónO I!rdekLő:!ését i, lölkeLtse~
IrodalmUnk irán t; elO'ik beul!lgettsünkböl kiletIyólag megrend.elte JÓkai összes regén yeit, melyek ango t fordnft sba n kaphatók voha k.
itt nem mul~szthatom el, hog y Mlbal ne
emlékei!Zem meg ~ rról a lendkivull uives~grő l
mellyel az i gazgatónő, Min Ha ig h tanUlmány.:
im ban szivvel-lélekke! segi tsl!gemre volt Idejét
nem kim~lve sokszor meghívott a saját szabájlIba
egy-egy lel-utáni t.lnu lságos beszélgetbre, meI ~k kaf}C~a.n ;az ő egyéni, érdekes megviligitisá_
ban vitatot! az angol irodatomra. vagy p~edagó_
giára vonatkozó problém!kal Tóle kaptam nem
egy lelkesitő Ö5ztömbt h becses utmubt.ist anRol irók tanulmfnyozfsira ; nemcsak feLajinlolll
és korlátlanul rendelke7.tsem re bocsftotta saját
ki s könyvl!r!t, hanem Ijfnlisa rl!vén állandó
belép5-jegyhez juttatott a British Museum köny vtárába, mely tudvalev5leg- il vi lág legnagyobb
könyvgyujteményét fogblj ~ mag:iban. Azonkj\'úl
lehetövé teUe, hogya British Museum és a londoni egyetemen hallgathasaak el5adbokat, melyek
egy igazán nagy nemut kuHur!i~nak megl!rlhéhel vittek közelebb.
De nemcsak az iskolfban, hanem azonkívtll
is sok melegségben és szeretetben volt részem
an nak az igazi rokonszenvnek a révén, mellyel
at ar::gol unitariu50k huankban élő hitrokonaink
iráni viseltetnek. Valób!n na pló ahkjiban kellene
leirnom ottani tartózkodfsomat, ha mind elő
akarnám sorolni azt a sok mel egszivú érdeklődést
6 p:irallan jóindula tot, mellye l lépten· nyomon
ta!tlkoztam. El sősorban kell m~gemJilenem Miss
Brooke Herfordol. akinek örök h:ilbal tartozom
önzellen fáradozásáér!. meUyel egyrészt a beutaz:isi engedélyt kieszkölÖlte, mfsrészl egész otttl!tem alatt szivén viselt, hogy minden tekintetben
jól érezzem magamat : s6t ncm egyszer m h t
tl dozatkész "unknown mend" jó barat. sietett
s~gitségemre, ha megsejtette, , hogy _val~~ l re nem
tel,k az alapitványból. A karacsonyi szuntdó alalt
Miss Tagart véRtelenúl kedves vendfgs~ere:eU!t
élveztem aki el6rehlladotl kora daclra meg nem
slünó él~nk ~ rd ek l6déssel és szeretettel karolja
lel az ott időző unitirius diákokat. Az ő nevél,
azt hiszem, minden magyar uni'árius ismeri:
hiszen az Angliéból huatértek elbeszélése val6dgos legendát szőlt mfr n Ő alakja .koré. Ott
időzésem tartama alatl kifogyhatallan figyelmességgel gondos~odott minden olyfajta szórakozásTÓI, melyről tudta, hoiZY az iskolában nem iehetett rmem_ N" a és fltata Ismertem meg London
leglóbb nevezetességeit és létni ....alőit ; ő maga
már M;m IMn abb&n a korban, hogy mind.cnűvé tJkisérhessem, qy fiatal baJátn6jét hiva
meg, aid firadhal.lUan ld\p:HI.e' ~1 ..tmIt
mlndenfdl. Igy ro ri'.itnpJtull a t60ttneti neve-

uNrrARluS ERTf.5ITO

II

Iy~i

értetm et tu!terhelő, memoridl6 ismerel_
le;ha!!"~Usn lk Csalt egy ilyen "tp testben ép.
lélek )elsl..lvu Iskola nevelhet az életre olya n
nemzedéket, amelyben minden ember mcgteui
a maga kötelességét.
al

Egyházközségi KözgyCllés.

-

A husviti szünidő ismit egy rtndkivü.l ked_ " azerdrlreml!ltó unitárius csa.ladnál tó1t61·
tem Mrs.. Ada Wilson meghívását kővelve. Al
.koÍitóJ nem messze, London legészaki~b ,részén

ktw fonis Oreen negyedben egy

Ófliisl

uag)'

lJ&!ylJrú kerl közepén Itv6 ... ilIában élveztem
az: dSÓ virigillatos, madárdatos Ingol tavaszi.
lit voll alUJmam belekinIbi nyerni a:l angol

aa'ádi

&;

tárus flet

Budapesti EI/.yhizközségiink T. hO 6--1" tu_
tolta " Tisztujitó KózgyiilésH", amelyen n egyh.tz_
kÖl~g gondnokait és más tisztvisel Ői t valamint ll.
"Kcbli-Tanács" hclybeli tS vidéki tagj ait \'Alasztollák meg. A megválas.ztottak névsora a kOvct kez6 :
Gondnokok: dr. O othárd Zsigmond ny. h.
'lI~mll lkár. Diminy. Mózes pt. loigazgató, dr.
NV lrcdy Jenó akad. Igazgató. Pén ztámok: Beke
Mózes lóv. isk. igazgató. Jegyzö: Uj v' r)' László
számv. !ötanácso$. S2amvizsgáló; Dimfny Lajos

pl

főtiszt.

sok rej lett mtlystgfbe.

Orómmd tapasztartam, hogy az. illhoni szinte

....II!,oodúklnt emlegetett ango! ridegség csak
olyan egyoldalu megvilágH ás, csalóka kulsó lát. ., Tivolról rid egen világHó fény, melynek ko·
adl!be kell fl!rkóznilnk s akkor érezzük mt legél.
1923·ig brlóüodlam Angliában s ezalatt ugy
lIpas:taltam, sokkal Jukl.bb jt llemzi öket bizonyos benső kedélyesség ; kedves szoká$ok ts
afp 6clfonnak! a szemtiyes érintkezésnek
" ""'dOt" angol k6zvellens~e, egyuerüsége.
Az ember egy egész mb világban képzeli migit.
Mindenútt nyugalmas jólét, kényelem és gazdag ·
sta:; amellett egy bizonyos Iradlcionális egyneri'Ha: és meghitt ósdi$ig.
Természeli szépségek~n is bővel kedik a
qet ország. Egy kedves meghivásal kapcsolatban alkalmam nyilt a Londontól dél re fekvő teneauicUéki métel is mcgismerni. Junius fOlya IIIÚI ugyanis a lewesi unitárius papék hivtak
71 rnarukhol. Nemcsak a v.trost és környékét
matatlák meg, melynek löbiiszkesége cgy törlé ·
.... mi nevezetességü drrom, hanem autO kirán....,.. t teltünk Br)ghlonba, a hires tengerparti
IGrdöhelyre is s bebarangoltuk a Lewes és Newhaven közötti lennsi kokIt, melynek magaslatairól lestöim szép kiU,t.ts nyilik a tengerre.
Mind
I
emléket és
eu életre
hoz magival
ével Angli=

magasan

bassy
gató,
Gábor ~::~
mzs i ::
lótanácsos,
Kál mán
tanksos,

UNrTARIUS ER I tsrrő

HIREK.
Lapaak olv.,ól nak

ligyel m~t

•

ujra

1~l h iv'

....... hogy • I. évi eI6fizc:h!sl dijat 10.000
mii nagyon sokan nem küldtek bt kladóhl-

a:-I

..talunknak . EroUal kénytelenek vagyun k ludoD\idr. adni a késedelmCz6knek, hogy május 10«61 kndv!: - ha eddig be nem ktlldenék u

eMlinltsi dij at - ncm le~! un k abb",! a hely%eIben, hogy dm ükre tovj bb küldhessuk lapu" -

...

Ely há.&i a d óva l szintén

soka n h.ttralékbili vlnn.,lr. Egyhbkózséglink sulyos anyagi
aondokk.al kú.zd s napról napra cstk alig tudja.
k nlan."! mlgAt. Minden c&yhbJ.t sze re tő uniItrius cmW fizesse be miel6bb .I~. adój.t! I ~

nem euk unilir/us, dc eg) ben bll és nemreh
,",ck.

Amerib i ven délű nk érkezik ~Pt:i1is ~7Iklre Rev Henry W. fool, az " Ar>:ctlkal UrlltárlUI Társ~lal" tit kára személyében. AmHikal lestvireink a jövő évben a Hrslllat f~ n njlásJ.nak
100 tVflS jubileumát ünnepel ik. Ennek IZ ünnep·
I&nek s az ezen való részvEteinek el6késd ttsére
JÖU ez . Ikalommal hozzánk Rev. Henry W. foot,
"kit e hó 27-é n (,,'asámap) a templomoZÁS u lán •
üdvÖl:6lni fog az egyhizköz!ég presbiteriuma,
I t Unitirius Nők Szövetsége é~ " Oivid f erellc
Ifju' qi Egyesület elnök~ge. Ugyanaznap délután
" dlalwr iffusdgi Islentiszleld lesz, este 6 órakor
pedrr • Divid ferenc Egylet mtlsoroa "Vallásos
b a)'t" rendez a templomban. Jöjjenek hiveink
ezekre u .Ikalmakra minél tö bbe n, h"l!Y ezzel
is kilejeuGk szt relelünket külföldi hilrokona ink
id.nl

1

h~ ngul.tu
l
Milttós
pllsp. vikirius imtj.l.vll B
hangjail/.l
ért véget
Rev, Drummond a magyar unitáriusok
régi barátja vil ~gkörüU utján egrhán megbldsibói legutóbb at ind iai egrh ~ak at látogatta
meg és sok előadbt Intott a Brama-SlOmádt5
gyü lekezete ibe n, amclycknelc egyi k veu lő embe.
re a n1'l"Y köl tó: R Iblndranath Ta~re. MOlt mir
ll. indiai ócdnon hajózi k s ha..ú.ja Iell tart. A.
tavasz tolyam.l.n. Budapeslre is eljön. Szeretette!

virjuk.

J ól. ikerlUt teadélut6nt rendelet! az Unit .
Nclnöl/etség I. d iikok sd mára márdus 23-in.
A dl!lu!án kere!l!ben müsor is voll D r. Delk
Margi! feloll/asút tartott, amit lapunk m b helyl!n
kOz1ü.nk. PauspertI M Iria. gilár-kisl!rettel I!n ~k~1t j
Di ml!ny Ilonka monológot adott eló. S!l!pcn suvallák Dániel Anikó, Borbély Zolt'n, Kerekes Józsd
és Kiss Jen6. Anépsdmu közönség- II óriig m~ radl
együtt. f o mbolából 1?C101yt kb. 80.., ezer k? r. Et
at ÖSSlCg a Prot. D I~ km e nza alapra ford!t3totL
Miskol con mAiUS I l-~n tart Istenti szteletet l llun
Mikló~

püskl:\kl vi kAr liS.
Etpere.! v/Ul t latO!.

ta~ott .

f. hó l l. Il, '4 h

J6un /lliktó. pUspl)k, vlki" "5 Debre«nb m ahol Islenli'lteletel il IITlOU - f hUlyar.nalon u Dévad,nr tn .
Pa p 8 ,h , 1 iti. lJIb 'lt ', me, je'ent. Ill._IV. el~
l~·tn

iskoláso knak l . nkOnyrül slOlgil. Kapha/ó a lelk~zi h...
vatalban 6000 kornnH rt. IIIl1ertelh Jih"Ó wmban.

Ha1"odl. Csokfalvi fal UI/égi Áronné életének 70. évl!bcn iprilis 6 ·án hosszas stenvcdb
után elhunyt. I!lele a mély vallisos úzliletnelt s
a keresztény szerctetuek ptldaképe volt Halilit
szere tő férjl!n kivül, ki 20 tI/ig volt a ke~1i ta·
nics jegyzőj e kiterjedt rokon~g gyásZOlji. A
család gyászában nl i is ~szlveszünk.
t
N.gru4!nle"en blenUul~lel d .. e. II ór~kor. melten az egyházi tneklrlr a . l'lss,ó.-1 IS d ó adjil .
lhl,v~t II nllep ~n , Inind kél napon outunk U,VletOnil. I. nJpjjn 1?,<!<,I!ktt: Bir~ !-a],!, !dkU l . \" ... aClO" ~
out : lóun ""kl Ó' paspOk, Vlki nus. II. napo~ p~~d! Ut .
Jana i UnIó teotOQlls, urvaClOd.l oul : 61ró ~()5 lelk .
" Prof I>l'km ~u~' m~e.dell e müklldés~ a flr.Iiter_ulcaJ..ld ny/timn1uu mban.
~J~~ .',I~_ di~~ ~
li lbl. Akik. D. F. r.
I_Rlal le lll. d'ilJI nlCll~n
u;
ó hajlanak, lor.luljana k 31 ~uret mk~r.lhO&, Anfonfll
SAndorhoz (3 IIC'" IX., rl~day-u. -0.)

e.

e!i

UNITA RlUS
III TVAJ".LAS.
Hiszünk az Istenben , hi_zünk
az emberben , mes terünk J I-

zus , utunk a s z.retet, cflunk
a tak.lete•• ' .,

-
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Kádakat
PllHonyokat

Boredhyeket
lltersz'mek. t
Tr.gacsokat
KocsiréUeket

fdd6s kiadó: BIRÓ LAJOS.

készit ü
21. T,lefon:

BIRTALAN LA JOS
kárpitos és

diszitő

1E;'

BUDAPES J • VIl, AKÁCZFA-UTCA 58.
EJriJJaJ
tori~

anJOI

ttlr., s;uoJon· ~ fJIggönydistltHehl,
Ulbadon '-lIO ottomAn eWdl6-divillyot ,

,.....,-oa

.,.brl~lek.

KARTAl TES TVER EK ~:::;:
. auul IlerHlle dllk

ISd . _

BUDAPEST, V., ALKOTM.\NY·UTCA 18 $ZÁ.\l
Miisuki Iny1lok f. cikkek, O'-Iok "'DÓ.
anyagok, minden mn6I!uda"'~ ésq,y~b
ipar.igul.mAra legjul Anyotabban laph.tók.

malracolr. ablakrnlól" kéui·

1i:It1 ts l atok pir1lid$át a tegj ul<loyolabb "on.
Vidékiek 1IOI'000kJvCI pOntosan klsl0'gtllalnak. S.6.
1).1<. foalin)~ megófbit is molytallnili8!t

BERDE

YiJlalom .

Lf\JD5

cipénllllele

Bud.pest II. S at1hyiny. utca 48. Slia.

Támogassátok

f érfi- es n6i cipót ml!r1ék ulAn Uni Itt.
Jav/tás l is vállit/Olr.

Mér$ ~lrell irak.

dr. O il lf J O" b o r szemé!," veIel~ 1111" tiló

"Cyklop Cipőüzemet "
VIL, T .....

"STUDIUM"
KÖNYVESBOLT

"'& 9. ná,

"'DI.

aIIOI jllliny(ls 'rOll m é r I i Ir u ti II kfulllnek al

Badapest. IV , Muu um Klir DI 21
Telefon:
N. , y'&U:t erdf lyldblll
T~leton
186-81.
a'aklllt uj w" latat
186-81.
$ukm UIlUIr, sdpirodlJrnl, eiyllhi és egyeteali
laoköll}wk ral It, &. fkslcrU és mltil mind

elegAns, urtós férfi ts nói

cipőkmönlegességek.

,
,

kapható Irtil'öld, h beJt61dl k6nrYet &: loty61r'l
Vi~ti n"%ltnddtseket Ityonan és gopdnua eI1r.

.................., ..............., ...........
Szolga Miklós

A
e rdtlyl vonatkoú su nfPrljtl,lrodalmll!s
llirtaJelm[ kladvinyal mependelhel6k:

:

eR'rl:KPAPIRKERESlCEDÖ
v, IIj, lvl.ny""tca 21 . I. 14.
Hilrokonok nak Mflrpaplr ~f!fi l bl elld.k.lit
If ilkedvf, Obb feltéte lek mellen boll)'otllja le.

JÓZSEF R. T.
_-tér
I.

•

