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PrIM. III . I -~

Hej, famultlS, hozd tl6 uokat a" ~""Ó~;;;~i
• Dlh/t mcJJ~. mint a gyermek szo kt a
~,
lól vlCbz, hogy minden sz jn tgyllU legyt n. A
u Ir.ny, a sjrga meg a szürke, a bibor is a
I Iyblvirig: a szivirvan) nak mlndffl !line!. • .
edi, ahovi ippEn illik. Igy ni I AzuUn takarjuk le

-

• sztmOnkel, m i előtt rdhkin !e n ~nk, min t aki a
ő ~Iettbe, mint az isteni Oondvise[ts lertml6 k(~e, am ely
Egy •.. ket l ő . .. hár om.. . No, most sza bad
ke,(szlúl mini juanak ezek u a pró kockakövek l Nézd
I. lündöUil, még a gyiszvir;l,g is nevet. Hál
mint az ndti Uk l0.nbko,oni jlin ax ~ nekl 6
~nekcl a ]egsnbhtn. Ezek a színek is a
eRybt. Hallod a z e n~t ? - A

l

ism~1

össze s~qxn , egy ikd

t gbzcl! elmerülve. Vigyin,
a pirQs meg a. zöld, ill kik ts
mtg u ólom. a tózsauin ls
szip kis kosárba,
lI
f
I
~
l

il

lYönyó,u dallamot dllru7!olnak.
de ner kózü]
ha ~rU meg.
DlÍnden

" ;~.~. ezeket RZ ~ pró kockakövc ket l De m~gsc t Hadd gyOnyörkódJem
"
ha untt t I~ged a do log. jer, rbzuk rn!:'!: a k~ ~arat, r.izzuk meg
sorJ k eze. ~8 huny juk le j5rn~1 a szemunkct, .mlelőll tei
a jövőben kercsr,l:1 vab mi t. am i up,y bclenyul u ~ é/eMbe, 1I1,,,t IZ Iste~
keze, am ely vi r'j!ot lakIsz i II lomb!alarr Id gon IS • •• Eltg' I No,. mos
nén I Szaki tsd Sl~t a 1;1,1]011. E~ /midkowl l Ime I ~gy.nn a k~p •. ~mlla-~~:
hotuja, lét vrh.rla. vl:rl/orős könnyek dpora trtill kisüt a n~ ~ 5 .lclcd
II b~kuség diacblive . . . .
S.cr~ts:16.
_ _
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esak 6si mBgyar egyházunk s Erdélyben gyökerez6 egylelilnk ti \.s6s~gel multj.tva l, tOrt'!'net~vd
s e stm~ menel'!'vet logl alko ~ unk, hanem minden
(Roblndranalh TUCD")
nemzet, sót vllágr6.z igozsdgkeruó cvangtlful1I_
t '/ napol egybtlt v, addig dolftozdm., amig JU tO, k,isZ/usi ntagos/oton 41105 gOI~dol alból meI
1/ ~1. rt az éTI It rrplomolll . Fulolt (mási Itr- leg hIi.1ával eml'!'kezünk.
~i'::i1Wkb~1 uev mk/onl egyft ~ds,a szorosan.
_$ igy nyugo:!1 lclk I Ílmer~tt ~ 1 elmond hat_
,"" tlen aj/ó ab'ak nem voll rOl i schol.
juk. hog y a mi emlékezéS!:lI! k mi ndig jhllSl sze'"5P A vflú 'itU irtózva, minden cgyébrÖI el- retettel, jéwsi lál6kö rrel és tü relem me l mentek
ft't;,tezve, '!l/olldÓon csak oz oltdrMpen csQnglJ1t vég be. leh.1t mind ig felcmc\ök és letkcsitök \'ol ~ k.
De c5.")(U. a t o , k ~pe n ezen örómteljes meg_
(aj()//gó Itklnf<l ..m.
, 'l.
Odabent 1JfM{ l jnaka, t! mU illa/os o oJ um- eml ~ kez'!'sek D e mind enkot belevegy üll, bel~o lvadl
egy-egv bOrongó ha ngu lat, m ~ lab .: S akkord, mint..Ak [/ nyt tr.yl/ltttl.
., '
,... A ú/dlnol; ,Osl sOfll gomolYKdsubon s!lvem ha cSlk az egyhtlzu nk m ul t jábó l k itm~ l kedó traegl szen ~lfogódottJ elmbilll
gédiá k örö" - szem'edésiiuk szimbolumi - veleué k
Ebren álmodozva, suszil)'es vOila/akkal j an- volna több ~z.1zados á' nyék uka t örOmteljes lellasztiku; lI/akakal vi s/em a !a lba, sllir~yas {OVIl- buzd ul á;a i n kt~ És f , l)'ton s ~ lyosod va kóriilöttiink
kat tmbuorca VifdJloltal, klgYÓ/t. tII noket.
országunk s vele e~ y ii l t vall b u nk sorn, lassan, .\fllol t/W nyi/us, {Ihol besziirlidlJlt volna a ként kialakult egy házunk s egyletünk l el k~be n
kis ma dtlrkdk éneke, a lombok Sllllvlftl~a, vagy a al': Ciröm és búnal krisztusi harmÓnii ja. S mialaJ t
UOTIJOS {o/d'tslbongo zaja
.
aj kunk ma is örö mize nete\ hirde! - szorongva
Az tgyt/lt ll dal, omtlynek vlssz/wnJ(Jo ott é' euUk, hOí:"Y ~lo molU a lelkünk mi ndhal.1lig . ..
z-úgoli a dom $:enl IIomlllyún, az én zsol/ári éneMert nem csal! litkos eI6~tletü nk ! Orszákem vala.
_
gunk n1ef!"csonkitásival, Erdély e lveszlts~vel
E/mim olyan é/ts
olyan nVUlJodt 1011, st inle bevégtultn ek Idtszik a magyar ul/iroru miII! I!f1Y /á l/gnye/v, mig olrziktim az t /ragadtatás 1/1115 és a DIJvid Ferellc Egy/cl tr ag édidia, mi pe·
aámot cifól bdjtiaJoz fak.
d 't!" elsza!l"a dv3 eg yhizun k Ollhon.1IÓJ, lest"éregyeTm-mult az idlJ s esu e sem vevém; mig sül t:tei G ktő l, Déva viros!t ó , forrón und elt pusegysur csak a templomba I/agvhirlelell b~/ecsa pOkünktól, 5~k szép (' td él}'1 templomu nklÓ1, most
po/t az 19 vilfdma s sZÍvemet IS metszó fájdalom már cS3kugyan cml ~kei nkne k élhetünk!
jorto dt.
Ma Wh!l k élsu~stll emlékezii nk es imádkozul\k. me rt min den ért~ k es, mél ~'ebb gondolatu
A lámpa pislá ko/va hamvadott ; a fil/lképek, emlékezés sz ükségszeruen imádSJtgba o lvad i t.
mint ldncroverl álmok , értelmet/en al bdmultok a Ekkor pedig m.tr nemcSlk mi etrnflkedO nk b
naPl'ilágba , sztrel1ek vo/na e/bujni a fl/ d old.
emlékeziink hanem lelkünkben megu Ólal az IstI/ pt dlg csak néltem, egyrt néltem az ol- ten hangja' ls, hogy esetleges ő r~me in kel megtárképet. Oh, millt mosolygott 1 Oh, mint eledelt, szenlel je . megkétszerezte, lijdalmatnkte .és kéts'!'Dm/nt mtg/r/nU az éM Istennek édes Irllellete ... geinkre pedig Y.igasztató feleletet, b~ ztatbt és
Az ejszoka, amilyet /jr /jkl t be akar/am biJr /öl/iJznf, rllel:! ny ugvisl nvuJlson. Ez'!'·t nem merul ~e~ leguámyát k!bon :va, e/rtpOIl.
P. b,
ftjdalmaubb eml~ktl.ésünk sem a matenalu.mus
kishitl1ség~be soha I
Most is lehangoltdgu nk közepetle megEmlékezzOnk 6s reméljOnk ••• cseIldiii lelkünkben a reménys~g sz6zall ts érezPercdú KOJim. Flóra meanyitó ben éde I D. F. E~sllld zük, h l lljuk Islen feleletét, ho~y nem azérl .pl~.n
v.uao. ut~lytn tpriU. 27.~n • bud apHIl unitari"t
tilll Or.>láRUnkba a protestanlllmus és um~
•
lemplomb.io.
mus eszm.!,i.!,t ezt _ jDtlc.dó korszakokra IS kiható lelviÚgOsodollan vallásos kultur-rondolatol,
MByen lisztelt Hallgalóság !
ilyen tr.gikus legyen nálunk • v~gzete,
Ah'nyttOr ide sereg1i1nk e kis templom
me2JleOttlt lalal közé, hOJ Y O.1vld Fetenc Egy- mert _ amint mir nai:y on gyakran emhteltem
Iflilnt lelolvasó ül'!'selt mel1ünr.ept!jiik, minden- _ minden intézméu)", minden gon~olat elpuszko.r az tmilkezlmtk súnunk tgy-egy détutint, tulh.at csak am ihez a jlJtl6nek van JOgi, Imlre I
mlnt..?2Y minden intézmény, minden egytsiiltt, jDvó ~cmzcdtktlmtk van szüksége, az Illeg !lelD
l6t mmden el)'es 1 ~lek nagy~szben eml~kt1bből semmisülhet soha I
'ó
es
ha
lU
lsten
jónak
láUa
ez!
a
r~lorm'cl
B, lipWkorl\i: 5 gyújt! az ul eFÓt a tovtbbi munkihoz. Huink egyik nl gy gondolkodóia azt hoda jövG v$ lI.1sit ií!y össreforraulam a magy.us'g sorsbal. '!'rdekeivel, sza~adságávll, ~~
monj_ \!iylk elmelkcdhében; Mondd meg nekem
: : fml~kml visrza - ~ .!,n megmondom: ki magasabb, tSzminylesebb loga/mava/, ugy az I _
teni !lövetkezeless'!'gn.!,1 log ~a m.tr mt ga ez
Ami Divld Perenc egyletünk abban a ue- tén itlh is biztosit be nuünket magyar hullik
iatc.b helyutben VAn, hogy bir a vilA(t sl erinl le1t~mad1dról ~S tovli.bb! folyto n tOk~lelesirl6
.......ynet - mOlt kiilOnösen k.!,tutrclltn Sle - '!'tettr61.
liol:Y ismét Magyaro ndg eg) lk nat:;y go nc&iYnek - mltndh. tÓ, dc tmUkckbm I nnil nlOObb 'Itdqúgot tud Ieimulatnil es ml ncm dolkodójit hl t~zem; "uj jelentési "ap majd ez •
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3
éves

mellett is azúnlevalóaiRQs életeleme.
"",;m;:egVaIÓSitlni önmagát.
~"
amit ö vele u örOk
ROr.doJatal a
lU olvasóra.
~éltöri a
ahol

,P,

is felemlékeI> a feUámunkaláruivá

muns ezzel

Tagore b6lcselete.
esl~lyén,

unilá"'.;~';;', ,,;";m:Plomban ,
Józan n

felolvasta

19'24 április 27-én .u

nélkül ugyszólván eszeszmélni akar. Ki akar
az öntó érd ekszálak lojmert az. ó ideálja ; a szabadb," hogy ~arn}'ai vannak, tehát
; de rendet akar tartani, mert ismeri
ama tökéletes törvényét, amikor ll:

,

jutott hozzá a

Ferenc Egylet vallásol

(A budapesti Dávid

,

,
i

"
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hasonerejében nerntudok, h'~~m ugy tekintem
;"'O,~".~. k,ielent~~~ amelynek sugalhaladás pályája nyilik
kijelentési is Kelel, India sejtelmes világában csenamely - ha :m.ts szavakkal is
amit a mi Urunk és Mes".0: .Legtetek tOkéielesek,
lökéletes I~

~

:'~~:;d~:~szenl
élet

hagyományokra
I kúzés telmaga-

h,=

•

a mi angol b
"kk" élénk szellemi

,
csak ugy
valaazt a gyakorlati életb:. S
i~k-~i;;; a Szddhand (egy konycsakugyan "tökétetes élei" .Ieend.
élet: amikor t. i. a világmlMdenség s annak alkotó részei közölt, az lsten ~ az
emberlélek közölt nincsenek korlátok, Mmth:
c,ak Jézus gondolatát köve,t,nők:. "A%. Is~npál
országa tibennetek vagyon, Mmtha csa
apostol inteimét hallanók : Akik az Urnak lelke
által vezéreUetnek, azok Istennek liai." Általá~~n
véve Tagore bölcseletének egész alapgo~do aö~
az eval!geliummal sok rokoJlvonást áru l ~I, kül 'k
nOsen a János evangeliuma önként kmálkoZJ
ilyen összehasonlitásokra, amikor a világOS Iig ~
a sötétség örök harcát példbza.1tt sincs más ut s
mOd a jtfszabaduldsra, csak ha elhagyjuk a $Olit-

UNtTAAlUS tRI fSlTO

s ma ·

,,,.

kOrai ,

önma-

bm kell ezeket lrictomborilania, hon' u többt ne
nolt betO, h.lnem elevmtt6 1~lek lelyen . .. PAl
lpostol SUhnt: "Elek tob~ n em en, hlnem lY
bennem I Kriutus."
Atszell~ múlt, melys~gts lelki elete mellett,
T.gore a uJongls!g nereli a kiilvlliiol. a tt rmé.
uetet, amelynek kebelen a re ngeteg őserdők
IZent m~gtT1y.iba n ~ltek I civll!úció kezdettn IZ
6 el6.del. O:thonl,lk, ISkolii!-l'c oU voll I nabad
eg alall Erre I min"" alapIlotti (} is erdei iskolijit
(Santinikelan), hogy az:uj nemzed~ket v1tsuvettsst
al: ős ~ nyomok ra, s neveIjen olt testben-I~lekbm
~p, hu e:s hasznos polglrokat a haúnak
az.
emberiségnek, mert (} ett a k~t gondulatkört soha.
el nem vilaszl]1 eg)'mist61. Mint ahogy a terme.
szet és IZ em ber is az (} gondolatiban nem k~t
kúlön yilág. "Mind a kellő egy központi igmág
megnYllatkozba. A kettó egymbul örók harmónU.ban él. Meg se i:rten~k eg) mhl ha nem volnának szellemi köteli:kekkel egy~i5ra utalva.
Hiszen csak az I mié nk igazin, amit lelki rokonság kapcsin teUúnk magunkb' hUg gondol_
kozn i is cnk U!ly tudunk, hogyha mindent szorg osan egybevetfmk s ami ~ddig n ~mlSáe:ta volt
kárhoztatva az anyagban_ beSlédessi: lesz a mi
ajkunkon. AkaratUn k akkor győzedelmes, hl harmóniiba n müködik a nJgy Egésszel s a mindens~g örök célj:i.val nem j:$ soha össze(ltközi:s"be."
India lel két lehit jobban, mint az ő utmutaUsa mellett, az 6 egyéni komm entárjival kisirve,
meg se ismerhetn6k ' EI nem titkolhaló önmettel
mondja; ~M i sohasem tagadjuk meg a termtstetet· az órök teremih a mi szemünk elqt! egy
Egység iegyé~n folyik Sllk~datla~ul. Ezt va.lósit juk meg lelki i:letllnkben IS, amikor érzésemk
és csele kedeteink között természete; összhang
uralkodik." A teremtő maga is mindeneket egy
nagy Egységbe (U ll ltas) foglal; s ebbe n nincs
semmi ön ké nyes eljárás, semmi durva meguJ.kitb ami a dolgok relldj.!be n feltttlenu l zúrzavari
idhne elÖ. Ugyanezt hall iu k az Ujtestamentumban: holn' "az lsten legyrn mind ~nekben min~
den. Mi is 6 benne va2)' unk, ~!unk és m~gunk.
A term~szeti víl4gban ts az embuvllágba n
_ Tagore nyomán halad va - nincs kiemtlkedóbb és fontO!labb val Im i, mint az Egyénlsi:g,
azaz a Ii:lek nek az a benső tarta lm., amel,
minden életnek végcél ja és összege. fz a klS
vilig magában foglalja a nagy világot is, sót
aTra egyenesen át:llakitÓ hJ.tás~1 van. Ennek a
b~ n ső világnak lehat harmómkusnak, népnek,
er6snek i l ellenMllónak kell lennie mindazokkal
a támad.isokkal szemben, amelyek akár a külsö
világbÓl kiindu lva oslromólj.ik, akir azokka l a
bomlasztó törekvésekkel szemben, melyek bellltrO I _ az emberi önzésből kifolyólag ,:"e~on
liis.ira lörn~k' meri ugy tálszik. hogy Itt 15 elmondható: "Ákaratom van a jóra, de hogy azt
elvégezzem, nem tehelem". Els6 sortNIn tehát
önmagunkat kell megismernünk. Ez • k~l~
annak, hogy másokat és mindent és isteni. m"6is rnegismethessOk. Et a megismerés pedig n~
esetleges, nem klils6 ii nJlék hanem hoss:"s

es

•

ugy menl át,
1
a
ri... holott csak olyan sunt dolog IZ,
káwliny kathanis, vagris m e~Uszturá~,. amiko r
• helyei Jelísmtrts (Vid}a) trónJán segll! a sz~p,
jó is illU árök eszmtnyeit, amikor levetknu.ük
1& 6-embert, hogy felöltözhessúk az uj embert.
IeJ illtünk a ..valÓllanSág lIilig.iból a ya!ósagl)a,
• S6tf:lHgblil a U:nybe, a halálból a halllatallan ·
ágba." bten kijelenti mlgit a sajit lelkünkben.
Ut • Y~reS ts a v~tcl en tal.ilkoznak egymbsal.
i ez a felsőbb rendű Jél mondhatalla n örömnek
• forrása. amikor az uj teremtés belép a nuga
togaiba s ahelyett, hogy képzelt dicsöség~be n
csupa hiuságbóJ k~nye-kedve szerint csapongana,
formit aJkOI, tötv~nyt hoz. korlálot Sl:~b önmalúak, miután ez a jől felfogo!1 függellenséa: és
önallósill ismertető jele. A teremtmény örvend
IZ 6 Urinak ~s II Teremt6 6r end at ő teremlm~n)'~nek. Az "Énekek ének:!" sz"rint: keresem
azt, akilu~nlelkem Sl.eret.Km~slem és megtal.illam.
Nincs is azután ehhez fogható b oldogság. El már
• halhallltlanság (Idve, amely ben a szeretet mea:dklóili Onmagál I ~etteslvérek rózsalánca ez.
Örök higy, amely 3:I:tlt oJyan tartós, miutin ön.
llinyt kóllt:tett.
..,;,;,; IZ uton járva nyilvjnvaló, hogy ennek
•
egyúttlétnek, ennek a
I h armóniának
hasznos teltekben, a7.
I
h a
munkti ban
I

, ,
;

l

szelleme ilyen emelkedett lormi_
mer I lumOnk lálttrl . .E% IZ
van Or6kitve I sZent iratokbln
nem el~. Kinek-kmek qyéni fleti-

mea

,
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tftartó lelki gyakorlat eredmény\", Nemzedékek
ihltaUnlk ls mrctctéuck mO$oly~6 gyümölcse,
amely ami ly uép és egészsé~cs kivülről, éppen
oIy.n rqyogó és iz;:s belülről s m l~.iva l hona

egyull.l III a tökéletu

békcs~ tgel ,

amely éle-

ttlrtknclr: legfőbb java' ~S érMkt' At igazi rlö lc~ek
,Ri.tll) teljes h8rmónUban élmk a vilig lelkével
ts l'inmagukk~l, megszabadullak önzó v~gya iklór ,
qybeol... ~dlak a mi ndenség életével. Ez a végcélj. at cghz emberiségnek, hogy hl igazában
me&' akarja valósll3.ni önmagát, s
alla"i a

tmmfclt vU.ggal I!s annak

u
gr
Istenéve szemben,

mint óriis Egyéniség, amelynek kebel ében cl ha m"Vadlak a puszlitó sunvcdélyck, megszünlc k
htborogni a S.lcnnyes hullám ok, ö nk én t 11"-

letle Izeges

korbácsát a zsarnoki önkény s

'tvetle • királyi p.i'dt az cgredÍlI ura lkodó lin ll
szttclet, anlely a szerelö rajongásiva l éll'czi a
kivivot! Fza.badságot, a mocsokta lan tökélclessé·
gel. Ez II te lln megértés. A h'án ytab n fe lismerés.
A korlállan felszabadulás.
Euel szemben, II vi! ~g ba ll és a dolgok
menetében rejlO rossz, söt még" a ha lál is csak
eseUeges tényezők. amel yekkel ugra n 5zámolnunk
kell. de azok bennün ket ulun kba n a végtelen töké·
letesedés felé meg nem ak ad;l lyoz hatn ak. A rossz
olt van mindenOt! a jó lI}omában, min I a f~ ny
mellet! az árnyék, csak azért, hOI/ Y'a jól és ~ lI n a k
örök étItIkét, a gy l'izekmre való elhiva tolls.ig~t
annát inUtib kiemel je. O lt van, min! Ilg ya tl~zon
buAzdában a liszta b1lu melle tt a kon koly,
amelyet II
n
t
i
de
akkor ~eme
tOrvényt houa, iZ
okunk kételkedni az
atyai szereteIében,
iS,a
I
II

ugy3n a

esem~l1yek ~:::~

:~'i,,:,~me l }' el egy J,
·u
S OlImagát meg·
a rossz 'C iak tövis a lest·
mint Pál apostolt, csak
.Elég neke::!. az én
szózat, et a be nső
kivánatos egységet a
a!TIely a I~rmé·

,

5

ehhez képe' l fogsz megbecs(lIni ! bennük a
jövendó képét sze~llélve hOlZ'luk lehajolni, öket
szeretettel átkarolm. Osakhogy I\miJ:t ez az emelkedelt szempont a maga gyönyöluséghel üde
ségének I.~ns d illatával megjutalmltna bénnBn=
kel, sok mllldenf~Ie prób:!.!! k~11 itvergódnilllk
sok eló!I~lel et kell lek U z~en(1 n k. Ugy v~gyunk
vele, mmt a gyerMek, am1kor osztönös vigyaitól
hajlv,. kezdi ta11ulni az ABC helüil. &ek a bc:\ílk
egyenkint nem val am i nagy élvezetet nyujtanak
mert nem lAtja 3z összefüggést. nem lud ja, hogy
mi re va ló az eg~u m esterk ~d ~s. Ul1a lmlS robol
fárasztó 111ul atsAg ez neki. De amikor snvaklt
és mondatokat képez belólük s a so k éltehnetlen
hll nl:1)ól kib ontakozi k egy szép mese, eg'! gyönyőrü idea, egy fenSéges költe mén y, egy isteni
dall am : cz már azután igazi lelki örOm. Meg.
nyll gl ~ tó, csölldes harmónia.
Ám
ismeret lllaga (intellektu alizmus)
még
ered mény j a tö:,:é.letel
i s ko láJ.ib~n _

"

f,f
~
alakba n, a
ez az eg ~ sz uj evan·
lebb értelembe n.
gélium csa k a Ján os apostol közönséges levelének
vissz hangja volnl: " Az lsle rl Slerete t ~s ak i a
s! eretelbcn m~rad, az Istenben marad és az lsten
is ö benne." Vagy a kOrlnlhusi levél mottója: " HI
szerelet nincsen én bennem, semmi vagyok."
t:letílnk el)be n az irányba n tu b jd ol1kep Pf;n
nem más. mint egy örökös keresés. Keressük
önmagunkat, a saját lelkünke t s addi g nin cs
n}' ugodalmun k. amig azt meg ne m ta láltuk. És h3
egyszer iga z va l6s.igáb3n s i ~ e rrl lt megismernünk
s3ját magunkat. ~kkor ezen 3lUloll, a saját lelkün·
kön kereszt ül, a megvilágosodás terem tő percé ben meg ismerjük magát az Istent, u örök Alko·
tót i~, mcrt "a mi Istenünk VIlágosság és 6 bl!nne
semmi sőléts~g ni llcscn. " Csa k add ig van t~vol
töl ünk. amig vágyaink nak és kív:lnság,lirlknak
h6dolunk : de l\ tu dásban, szeretetben és akarat·
ban egységre töre kvő lélek el/51t kiielenti Önma·
gát, s mi ni irga lmas szi~ü , meg bocsitó Atya,
ellórli minden b unü nket s ugy vonul be az /5
slen télyé be, mint egy vendég, akii az e lső hely
illet meg liszteletilnkben és csodoilatunkban, szeretetu nkbcn és gyermeki ragasz" od.isunkban. A Vég·
telen a végesben is mindig ön magának a meg·
valósitására törekszik.
És az Istenbe n l!Yökerez/5 tud~tos és
sureteUeljes lélek az /5 legszebb ~Iá ndéka ;
nagyobb mint bá rmi kin cs, am it mohö ti·
v~ggyal lel halmozni igye kezünk.. NBgyo bb, mini
a vitézi 1eltek, amiket végrellllJluJlk. Nagyobb,
mInt :I theorják, amiket felbuzdulásunkba r1 fel·
épilílnk. Tagore szerini a Slen ved~s arra val6,
hogy pró b~rll legye az igazi lelki r1agys~oI:
A lemolldás n~!a - /I lelki gazdags.ignak Igazi
fokmérője. Tud ~tos és szeret.:lteljes lelkünk a
legbiztosabb ulmutató II vil:lg tómkelegében. Nlna
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annyira megez Iltlek,
"C. sc",g4tolhal,
vértelen lejmár e földön

",C..

,

ucen) 90 ezer, S2t.~r Oyu]a 75 tU" Ö~Y. Tóth Itt.tn1\660 Iger, Naay~nlelrJ V.ndtgek !\(l eur, MaTOII ujOll 28ezer, Berde Lajos, dr. Kon(% llIjoant (Ceepel) dr Oot
lItrd S.... OOr 25-25 eur, Gu. Rend Domonkos';'
MechloVlts Andor 20-20 ne., Tótb Jónel 16 eJ.tr, Ujviry !Muló (JV.), Gál Z~lgmond (Makó1 Uw l Ji
Sternthal &orna, l(iss-~OVáC8 Rudolf (I1.), Birdos~'ble~::::
dr. 80rWly Gyula (SajÓS zentpéter). Cusezy Uslló (KapIIlvir U.) 10-10 ner. O. J., Gu. Sukia I('to!ya~ (lf)
Szentg)'Greyi Árpád 5-5 ezer. Mul! számunkban k~li
nyuJtlúásnak egyik 1~lelét igy belyesbiljOk : dr. UnIó
·Albert (Pécs II,) 20 "zer. It római nllm tévedésből klm._
radt voll
I.-VII. közlemény összege.
K
VIII.

(u.i

-

HIREK.

, ,.
egy hOldog .~,:~,
örOméveJ és teremtő

I

a

emberi szivunk is és
";,~,," zengő idegei, adjik vissza az
:"
soha nem szünó teljes danamát,

megértésstl és
meg-megujutó

isteni keze.
mtty alko!.
a sziv, amely
AI'I~tl a lélek, amely magá.ba foglal min'1,;U óra is, amelyel eg~ült
'"
a boldogság, a lelki
ahol Rabindranath
az egyetemes test";'i,,~;,andalit6 zenéjével,
is szivesen lát

: a viszontlátásra!

,

Ecyházfentartási Alap.
mulik el nap :,:!:~;
mb alakban,_

híveink

- 919 ezer, Anonymus lll. 500
I hh Ar.~ka 200 ner, Ö1V. Hellyey
KItin G~u. CÚUny D,hldni, M, •.
((lO_ IOO ezer,NemuOéllts (Det>-

Prof. foote BUdapesten. Április 25-én
(pb1!eken) este érkeze1t meg várt vendégünk, Prof. Henry W. Foote az
Amerikai
Unitárius. Társulat" !itkárja, ·égyben" teologiai
tanár és 1[Ó, akinek jövetelét már eJóre hirii.l
adluk. ~agrarországi uljának célja az. vall, hogy
az Amenkal Társulat fennáJlásá.nak a JOVó évben
tartandó 100 éves jubileumán a mag )'arországi
unitáriusok réS%vétel~1 megbes~élje. Azonkivül at
amerikai hitrokonak testvé .. i üd\'öllc,ét hO~la
nekünk. Ünneptlyes fogadása u: ápJÍlis 27-iki
Istenlisztelet utan történt a templomban, ahol az
egyházközség presbiteriuma nevében Józan Miklós
piispöki vikárius, az Unitárius Nöszövetség nevé·
ben Buzogány Anna Jóv. tanárnő, a Nöszövelség
elnöke, a Dávid f erenc Ifjusági Egyesíilet nevében pedig' Jancsi László alelnök üdvözöUe. A2nap
délután az iJjusági Istentiszteleten is re szivett,
amikor a tanuló ifjuság és II gyermeksereg
nevében egy angolul beszélő kisfiu, Kovácsi
László, lll. el. o, tanuló, köszőnlötte angol nyelven.
Este fél 6 órakor a DávId ferenc Egylet rendezett müsoros vallásos estélyi a templomban. Ez
a vallásos estély a legsikerüJtebbek közé tartozik.
A templomot zsufolásig be töltő eJókeló közönség
gyönyörködött a müsoros eslély minden számában. amelynek fényét emelte az, hogya Dávid
Ferenc Egylel vendégül tisztelhe tte ez alkalommal
is, a szó igaz értelmében, nagyon kedves ve,:dégünke!. prof. Henry W. Faote urat. A musor
kiemelkedő ponljli vo!tak Perce.IDé Kozma Flóra
iróno elnöki megnyitóla, W. Relch.enbergcr ~Iga
énekmüvésznö gyönyörü énekszámal, Józan MI~IÓ!
püspöki vikádusnak "Tagore bölcselele" .c/mu
irodalmi értéku felolvasása, dr. Buzu Llv/usz
százados.hadbiró mindig szép orgonajáléka, a
TiboJdi József karnagy vezetése mel!eU szerepe~1
Budapesti Székely Dalárda kél énekszáma s végul
prof. foole válasu a D. F. !-. üdvöt!et~re.
Azért hagytam amerikai vendégunkct a. végtre,
meri róla nem Ilallgathalol"1 el azt, hogy /ltartó~
kodá.sa alatt megismeri, őszinte, kőzvetlen egyémsége vonzóvi telte ót, de még rokoniZenVescbbé

...
"11

UNITARIUS

T
halaUln fóli""'ja Ilu. Pábry Edtnt umll 2 "'QIIII·-..&o
1.200.000 koron*1 I)'iIjIIlU.
'

I egyik eJóz6

~l.i

. Mo! t örömmcl
a gy itltőivek la·
elindul tak, hogy
rel hívjanak mil1dcn igaz
hadbl n ~ rr~, h ,'gy lel·
és cgyMu iránt ~rze tl
t
ar Ug)'ne k,
. unitárius ~Iel
FO~Rdj:l.k leMt
,,,, t
C}'ü jtóiv'ket s
- mindenkitől, aki csak
. akar Rev. dr. W, H. Drummond, /I m i kt dves
angol hilroko uun k világk6nl li u ij~ró l á pril is 17 ,-~n
érkezeit visstA feleségével "'g yul! AllR llábl. S okáig
azonban nem pih e:l, mert május 24_-é n már ulra
ntlunk lesz ls pedig Szegeden. aho ll map d élelőtt
a n egedi egyete m jogi lak ultls:lnak diSldoktor.iva
avatják viszo nÚS lll t: ~ elis meréséill a nnak II sok
és nagy Slolgáh tn ak, am it Re','. dr. W. ti Drummond a mlg)'Arsi1.ért s km ö nöse n ~ zerencs étl en
Erdélyünk~rt 1~1t. Mdsn ap, mdjllS 25·i n Józa n
Miklós püpölci \ jk.:iriu~ tart is:c ntiSl:le!etel urv aaGla o51lisSl! S7e;:-edi hi\· cin knc k. Előző napon
~j' v-gyis swmbll délu tá n :l D áv id ferenc
Ifj gi Egyesület évzáró ünne pségén bi bl;'! m agyarú.
Konflrm'c1ól iinnelli Islel1lisztetel lest bud'prsti templom ,n kban tldozÓcsUtöl lökön d . e.
11 Óraleor. EL al~alommal az urvauorával elóször ~16 l1övl! nd ekekre at áldbt Rl!v. Dr. W. H.
Orummond angol le!k~ ;z testvlrünk adja.
Átdozócsütörtök e:ölli {mijus 28., nerdán
dil UlÁn 3-5-ig ldkérdufs a templomban.
Ittntlu,.l., II ....d6r6li: ... Ir. A budapalI illa ... •
II UrMc uit4rtus I~IJn.aIr. iprilil IlO l1~n a te 6 óra·
kor tal10tla u ds6 Itlenl;ntel~!et Jóuon Mik1Ó1 pllsp(lld
..1oúI.... JM<Mi C1'angel;'"... 13 JÚl; I-7 .ertei IJap]!"
II ~t;1altttelT61 ta,ton " alkaLo... mal billl;amliYu':u._ ,a
lumma! öuze&Y1i11 nndör6lmek, akiket dr.
.......
,end6l16tanicsos liT vueteu. LeilkOleltbb
""1_ IWQ esle 6 ón.1<or tart JOun MiklóS viklrilll ilm~1
il:tealtnlelelet ,tf\dÓt hi.elnknck.
A PT.:I'n'b. Olálla..·.... Unn~~I~1 megnyIt',.
tpriUI 27·b d!U I órakor tOrt~nl mlnloiY I~ dl6k ,hz'
1'11'",1. Nltr_ulQi IdnnimnbJumb.n. ahol IIk~ori
I. fOOle liT ;S mcgJc:1cnl. A. Onne~l~ al·
I 1111011 P'lmay 'leJ kt lanllOn6. k~padel
I
dr. Ra"UI: UnIO rel. pll.pök, .. IOimll
pOspöld vlktriu. mondQtl It prol. dllkmenu
az Unl"'; .. s N'ónO"th~glelktt ft "rad-

,.4p

•

A Budapesti S.tkely Oalird, mijus 29 En
(' ldozócsiiI6rtókőn) d~lulál1 1~1 6 órai kezdetit'!
ha nRVe.rse nyl ' endel a IV., Ddk·l!!ti evangc:likus
hkola disltermébeu (bcl'n t Siitú-u. I). A. hang_
verseny keret\!cben !elo lv as Jakl b Ödön író Es
Rl!v. Dr. W. H Daum mo,td angollel kesz viUg.
körüli ut járót számol be
.
Al oro.hizal t e mplom javára leg utÓbb
ad Jkozlak:
JÓtan Mikló,; Bpest
Jah l N an d nrnl!; "

Berde L ~jns
Péter ""'"

"

;\Urdu,i
nyugtúot ~

Efp CfU\
t~n JOun M. pilsp. viUorius
Illáius 26-in H6d,nu6\'J.$Í,helyen b junlus 3--10 Pol.
gárdib.,o .
K~bll- T aq lCll lh ICll budapesti eln'hltkllz.ségűnk.
hen juoi u; hO I~n (vasJr~all) d~h'tá n 5 órakor. !:il meg_
előlöleg május 3O·án pénNkCI1 d u. Ii Ór~kaT ~ Gald a s:lill\
!3iIOl1sJg, május 31 .~n (~zombalon) d. u. 5-6·lg ll. li iléleti, 6-7-lg ll. NCI'clé sDgyi Bizottság larl ülfsl a lelké$zi
i rodában.
'Vll n l\ lta .. I-.IIIgJk Ideje, u elemi isko'ások rts~~re
jll niu! 15, a IrlllfpiskOlások lZám~ra juoius n. A vizsgikal
a I~mplomban tar ljuk, mi aden alkalommal 4 -ő-ig.
Piln' il d ilnntpt nek mindkél napjan jllnlu$ 8-1n
b 9-en is ou lunk ur\'3ctOrAl, a rende;; i$lu tiuttleli ( II

óra)

időben.

lfjUligllslenUnlele\ mijul ~n délulin 4 órakor_

Elhunytak Blasehnek Rezsó grógysz~rl!;$l
(8 1 éves) és Szeged i Árpád (~ S éves). Jelsó ipariskolai igazgató. A. gy.isl oló családo k binatában
ószinle slivvel r~szt veszünk!

.. Kis biblia,"
111a : Pap bácI I.

(Kiadja a l.b&y.. Uni"rt",~ N6s.II.t1sé~. Ari 6CXJ(J IC.
Kaphaló a lelktul irod'ban V.. Kohtl)'-u. 4. U.)

Józan Miklós püspöki vikUiu! az elemi iskoll III. t!s IV. oszt,ly'nak tanulói rbz~re "Kis
biblia" eimen meRi rt. IZ Ó és uj-szóve!S~g Orókb/!csii lört!!neleil Könyve: 3 rlszre oszlik. lU eIs6
rész ben ó-szövelslgi tÖftl!;ne!eket, a másod.lk rmben uj-szövetségi tort~n~tekel, a harmadik rbz·
b t n ~jg imékJI ~S egyházi !!neke~e~ kózOl.
Az ó-szövetségl lörtlnetek ~Imu reszben
isml!rteti a zsidó k törlénetlbÓI mindazt, amlból
a mai idókben is so k '"nuls.igot lehet levonnL
É, azt a lanulsigot igye\c$llk az olvasó \!cs a t,·
nuló lelki szemei et~ ldbnf, r'mutal arra egyszeru, k/!dves $zav.kb ~ l1. amit ezckMI a mese-S2!fiOen elmondotl tórl~!letek bőllanutha.lunk. Nem
IZ ujság amit el6ad I.,ncm IZ, ammi ul elmondlL 'Ha nagy PI~'I/:ogi.i t'rz~ke a gyerm ~~i
Illek tiszl asáihak metóv4u v,,&ett afra vueb,

Kádakat
Puttonyokat

Borc dényeket
;

szerszá mokat
T ragacsokat
Kocsirészeket

i
I kalau1ul szolgál.
A

tórt ~ ntH

szereteit papun k
u
modern szellemben,
de IrEgi idók
meg. Ugy az ol",sónak, mini 3. tanulónak csak öröme lelhe tik
abban, hogy ilyen formába n ismer teti mrg a
Bibli. ó lutlmcntomi törtEntü könyveit.

ké s zltün
21. T elefon:

lTE

(folyi. k~'.l

mh u .lr. ' ke . u ked61r.
BUDAPEST. V., ALKOTMÁNY.UTC A 18. SZÁM.
'\\uszaki anyagok ~I cikkek. olalok ken6.
anya/(o~, mindi n n\f:tO",~du~gi és f:gy~b
i par ~ g 8d,"~ ra le.!lj <II' tlyor a bban Iul phalÓk.

felel& kiadó : BIRÓ LAJOS.

BIRTAL AN LAJ OS
kárpito s és diszltö

BE RD E

BUDAPEST, VII., AK ACZFA-UTCA 58.

L ftJOS

cip~U(jzrele

fht4ll... neol bS,..., , ... IOt!_ k WUilnydiui thchl,
lodb.. aubadon jUó oltomán ebédtO-div.tnyok,
1IIIC"'I,.o1 ieYbtlétek, maJ",cok. ablakroló&: k~nj
ttatt ts IUló k "Jrni.t y \ ~ le&j uUnyoubb iron.
Vidklek SOIOI,ldwDI pontosan kis:zo!g.tUiltnJk. S.O.
DY#lfk, fOUllnyOk mrgóyL~ l ta molytalanittril
villal om .

Budapest. II . Batlhytlny· ut ca 48 uam.
Férli· éj; nll i cipŐJ mér1ék ulil! k.;szilei:.
Ja v/tásl is vállalok. Mérsékell árak.

"STUDIUM"
K Ö NY V ESBOLT

Támogassátok
dr. O.t l fly Gi b a r személyes yuelélc alatl

~Jló

"Cyklop Cipőüzemet"
vu., T.,."...",~

g. . . - .

éOI Í"''''rLI ~ roa mé rt ék IIUn kt,.alntlr U
clrgj n•• b r!t'1 IMi ta nói

cipők űlönlegességek.

lJ"'"

Buda pf:SI. IV , MUle ll'" K6nl 21
Telewll:
N.I[)' r~!1t
f rdfly ltk b61 Teleion
186 87.
a tak" lt ul vi ll alat
186-87.
SWn\u uUk, szfp' rodalml. egybAri ts egyelemi
I,nk/iayv,·k ralt.... BeStI'tU b SUllil minden
kapható küfl!ildi ta bCU!ildi k!inyvet ts folyó/Tltol.
Vidt~i mq!n"l1ddbekel eyorsanél gond.,..n e!iJllu

•

.. .... .. ........... .. .... ...... .... ..................
:
Szolga Miklós
:
:
:
:
:
:

éRTtI(PAPJ~I(ERESI(EOÖ
v . S a ld .ny· ulc. 2 1. I. 14.
Ililrokono~nak trlHpapir
legked.tz6~b felltltl~k

."lt le;1 és

elad~sall

mene!! bonyolilja le.

Telefon: 199-71.
ór~ k : d. c. !l- I ·I~. d. u. 5-7-ig.

:
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.•••••••••Hlvat~los
.. ........ .. .. ,
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