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Istenérzés. 
lsten egy világot, végheletl en szellemei fejez ki, aki a min

denséget magában foglalja, J:rezd át az Istent és nem kellenek 
kötetnyi eszmék, melyeket az embernek követnie kell, meri az 
Islen átérzése megmondja, mi az em beri élet, mi az emberi cél. 

Szent mindenhatóság, im ád lak. ls ten .. _ egy S2Ó, egy hang. 
A járaIlan észre sem veszi, kiválaszto ttad a! megragad ja, gondol
kodik felette, átérzi és a mindenséget tart ja benne. Pedig többel 
ér e hang, e párajelölte végtelen ség: ls ten, átérezve, átértve leg
vere jében, mi ni egy könyvtár álbuvárlása, ha nem gerjed fel a 
sziv, ncm öleli át ' melegéve l a betujelöJte esz mét. Imigy csakugyan 
.szllrke az elméle'" I de am ugy nem szürke, hanem .zöld 8z élet 
ara nyfája - , fölemelö, magasztos, mert látu nk, belátunk a viljgba. 
az életbe és ez mily boldogító] 

Olykor sivár a lelkem és "szemem vak , szivem árva", m",t 
szemem nyitva, szivem felöleli a mindenséget, szeretném magam
hoz öJelni az emberi séget ... és boldog vagyok. Olykor áhitozom 
egy uj, felemelő eszme utá n, most Ozi k, kergetik egymást elnyomni 
sem tudom. Olyanokat látok most, a miket eddig észre sem vettem 
és csodálkozom, hogy ez Igy · .. an, mig most szivem átérzi, eszem 
megérteni véli, fa ntáziám szárnyal, hogy lekötni sem tudom. Mintha 
angyalok ragad nának fö l e föld i környezetbő l , fel a magasba és 
belálnám a fö ldi élelel, hol iszapbÓl, sárból fakad a virág, hol a 
minden napi kisszerU emberi vágyak és versengések közt küzd az 
emberi eszme diadalért . . . Felnézek a mennyboltra és mintha hal
lanám a sphaerák andalítÓ, harmóniába egybeolvadó zenéjét, amint 
az embereknek - küzdel meik fejeit - a mindent kiegyenlítő 
szerelelelt zengik. 

Igen, érzésben fe lemelkedem az Istenig, érteni kezdem Ót és 
céljait. Nem, ezl nem merem mo ndani, hiu ámltás volna talán, -
csak közelebb vagyok az Istenhez, mint voltam. 

Máskor is voh már igy, de egyszer, fájda lom, kiesem a 
hosszu élet rögOs küzdelmei között ez érzésvilágból. EzI kell meg
akadályoznoml Kilarlásl K(lzdeni, gondol kozni, érezni meg ne 
SZUnjél! Ha lelked éber, tes ted is az és igy éber vagy egész ben. 

Ha az ls ten eszméjére látod az emberekel felemelkedni és 
aszerillt élni, cseleked ni, He véld, hogy amit te nagynak képzelsz, 
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az közönséges, n~ert sok. emberé, hanem örvendj a boldog_ 
ságnak, hogy te IS átérezted. Ha egyedUl lennél a kiválasztott 
ncm lennél boldog, látnád, hogy sokan meg vannak az örömet: 
gyönyört osztó érzéstll l fosztva, mely az emberi tökéletesedésért 
buzog bcnn.:d, stánal)m kelne lelkedben és ez megkeserltené 
boldogságodat. 

Sokszor a vi lágrendben véled a hibát feltalálni, pedig az 
magadban vall. Valami rossznak látszik, pedig nem al. Ez folyik 
valami bOI, emezt meg mas teszi okozatává, igy tovább az átfur
készheteUenségig, ugy hogya látszólagos eJlentét~k összhangzás_ 
ban vannak, a végtelen llIindenség gyonyOrCl harmóniá~an van. 
Az ember a folyományok során egy okot s egy távoli okoz:a tot 
megpillant, ellenkezést lát, félreé rl i, tévesen cselekszik, mert csak 
a tényt látja, de az összeHlggést nem. 

Célja is az embereknek, az élei jelenségeinek, rejlélyeinek 
megfejtése. hogy tévedés nél kUl tekintsük az emberi éleiet. 

A világ keleidoszkop, egy és ugyanaz számtalan változásban, 
alakban jelenik meg. Ember, te a természet részese, illeszkedjél 
be a nyüzsgő, forgó világba, legyen mestered a nagy természet, 
melynek gyermeke vagy, kö\'esd szüllldel, mint fiu követi atyját. 

Az élei oly nagyszerU dolgokkal van tele : a ludomáJy, 
mfivészet, természet, szerelet és szerelem örömeivel, hogy az em
ber szinte megittasodik a gondolatukl61 is s nem hiszi, hogy 
méltó lenne e sok g)'önyör élvezésére, miket az élei nyujtani 
képes. S ha másfelől tekintete az emberi nyomoruság ijeS1.1li 
k~plre esik, azl hiszi több II SÖlétség, a kin a földön, mim a 
napfény és Orom, 

Nem lehet az, hogya világ ne ugy legyen berendezve, hogy 
benne a szép, jO, igaz gyOuOn, Minden egyes embert ugy tekin1ek, 
mint mikrokozmost, ki magában hordja az erkölcsi világrend csi
rii't, melyet kifejleszteni kOtelessi'ge, a mennyiben az O élele kö
Rben lehet. Ezért a nyomorék embemek is kötelessége a n épért, 
}6trt. iguén ItOzdeni. Aki\'~1 a lermészet ,'agy a sors "alamely 
ltkintdben mostolWJ bim, nincs felmenn'e e kötelesség atól, 56t 
ez neki mq. nagyobba válik, mert a renddtetésDkel betOltő em
ba :1. soriban azért neki is helyt kell állania. 

Dr. UjliJn (Jf-JJ. 

• 
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A konfirmandus növendékeket 
és n k. szUlőke t sz.eratettel kéri a lelkészi hivaial, hogy majus 28-an 
délulAn 4 órakor szi\'cskedjenek megjelenni a Koháry-utcai templomban, 
Ekkor lesz az l\lIalnnos kikérdezés. A konfirmáció ünnepélyes része 
nul ius 29-én, AldozócsUIOrtökön délelőtt II órakor lesz. Atyafisagos 
szeretettel kéri il lelkészi hivatal tiszteletbeli es fungens gondnok és 
presbiter aiyankfiait, Szi\'cskedjenek 29-cn az Unncpélyen me/o!;jelcnni 
és konfirmandus nOvendékeinket az Ur Jézus asztalának vendégei közl" 
befogadni. De kérjük szh'es megjelenesel a k. sznlöknek és kereszt
s.z olőknek és az Igazgató Tan:\cs tagjainak is és az egés~ gyUlekezet. 
nek is.. Ha az lsten a NöszO\'elseget és a LeányegyesUlctct megscgiti 
klhen jószándékaban a kcszDlO hófehér urasztali és szószék takarókat 
is akko r \'esszUk első iz ben használatba, 

A leányn!:h'ende kek k, szalOil arra keri a lelkészi hivatal, hogy az 
Onnepelyre csak egy-eg}' szal virágot adjanak leányaik kezébe , - a 
le.hetóségig mezei \'ir.'igot, amit ugy kedvelt a mi Urunk Jézus, 

KérjOk még a k. szOlóket, hogy ne\'eik beirásá.ra gyermekeiket 
május ~n, déluián 4 ó rára fe hellen eikOIdeni sziveskedjenek, 

Az Unitarius Leanyegyesület május 9-ére hirdetett Ady-estjt!t 
naID' sikerrel tartotta meg a Misszió-Ház kápolnájában, A szép számu 
közönstgnek dr. Enyedy Róbertné PUnkös!i Mária d r., az egyesIllet 
láradhaiatlan elnOke mutatla be a Leányeg)'esUlelet megkapó szép be
sd<! keretében. Ady kOltemén~'eiból a szeni hely komolr ságáhOz illO 
21 \'ClY:1 a LeányegyesD.let tagjai S1;a \'3l tak el sikertlIt eJőadasban, A 
Hiszekegy..et. Himnuszt és néhány zsol tán szintén a Leányeg)'esOlet 
tagjai mekeltt.k karban. Sehe)' fo.\a rianne, Sehe)' Ilo na és Supka I\iagda 
Ul6I adtak e16 prt'ciz betanulbsal. Józan Miklós és Peth6 István 
imidkoztak. 

Az eg kOzönségél POnkCtsli Andor hi rlapiró gyOn)'OrilOdfette éne
"-es el6ad.lsh'al A sokat és sokoldalról támadott kOIlÓt nagy szeretetiel. 
honltnboscl és m,'Ö Wlitdiny meleg lelkesedésb'el hozta a hallgatóYg 
kike kGZdtbe. A baz.ája swmoru sorsát \'á teskent meg1á16, zso.IWos 
lrikfl kOlt6nek aJákja.t markáns \'onisokkal rajzolta meg teJjes sikefTel 
Az :'d)'-uod.&kw:n llW'adand6 énékU alkotással g)'Mllpodotl I PQn
kost· dM1,ishö1l. A kOzOnség bosS7asan Qnnepel!e a Ilat;lsos elő
adlsa és Pnnkösul. 
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Orommel látJuk, hogy az előzetes aggodalmak lelkesedéssé vál_ 

loztak és a merésznek mondott vállalkozás nagy erkölcsi eredményt 
hozott az egyesOletnek. 

Az anyagi eredményről az elnökség az alábbi kimufatassal sza
mol el: 

Müsorukat felUlfizetéssel vallották meg: 

Józan Miklós 10, Dr. Héderváry Hugó 20, Erney Károly 10, Báró 
dr. Daniel Gabor 10, dr. Mikó Ferenc 10, Dimény Mózes 6, Barabás 
Istvan 5, dr. Simándy Tamás 3, Péterfy Gyula 5, N. N. 5, Ralfay 
Sándorné 2, dr. Csiky Gábor 2, N. N. 2.50, Boncza Ferenc 5, dr. Mikó 
Gábor 5, Ózv. Farkas Győzőné 2, Magyar- Francia Biztosi tó Társaság 
5, N. N. 2 pengő. 

Az est jövedelmét a LeányegyesUlet a felállita ndó varroda céljaira 
forditja. A Leányegyesmet a közönség támogatását egy remekbe készllIt 
urvacsoral fehér kehelylakaróval hálálta meg. A teritő a később elké
szülendő urasztali és szószéki teritövel a Koháry-utcai templomunkat 
fogja disziteni. 

A budapesti unitárius egyhoizközség pénztoirszekdnyének ki

fosztói a törvény kezében vannak. A tetteseknek 3 év óta kulcsuk volt 

a lelUszi iroda ajtóinak zárjához és lakat jához és a pénzszekriny

hez. A rablas május 6.án este 7 6rakor történt. A tettesek ketten 

voltak. Tettükért felelniök kelt a földi birák elött. Azt a kimondha

tatlan sok lelki keser6séget pedig, amit miattuk kellett elszenvedniök 

.irtatlan embereknek, bocsássa meg nekik az lsten. A pénzt 200·JOO 

pengő híján megt .. lálta a rendőrség • 
• 

Istentiszteleteink sorrendje. A KohAry-utcai templomban május 
18-án (Rádiós). - Május es-én d. e. II órakor. - Május 28-án d. u. 
4 órakor konfirmáciÓi kihi rdetés. _ Május 290én délelőtt 11 órakor 
konfirmáció. 

A Rákos--utcai kápolnában május 18-án, május 25-én és május 
29-én délelőlt 10 órakor. Május 25-én dé]el{l1t 10 órakor a hősok 
emlékére illilott emléktábla leleplezése. Május 18-án délelőtt 10 órakor 
PestszenItőr incen. 

A Hősök Emléktablajának leleplezcse (a Missziós Hál kApol
nájiban) majus 25-én délelőtt 10 Órakor lesl. 

Az Igazgató Tanács május 30-án, délután 6 órakor a tanács
teremben évnegyedi' rendes Ul!!st tart. 
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A Leánye-gyl'SOlet gyü!~se május ~cn, délután 2 órakor lesz 
az egresIilet helyisegében. KedvI.'z6tlen idő eselen ugyanott fél 4 órakor. 

A Hősök Emlektáblajára (Koháry-u .) adakoztak: Unitárius 
rendőrök 8, Józan Mikl65 5, Barabás ISl\'.io 3, Borbély r-.Unonne l P. 
Egyl1tt 17 P. 

Adomány. A hus\'cti IInnepekre II Koháry-utcai templomban az 
u",:acsorai kenyeret JÓL1" Miklós es csahldja adományozták. 

Péteri)' T amas iró atyánkfi.1t az Otthon Irók es Hirlapirók Köre 
irói munkásságának -10 éves évfordulója alkalmából május ll-én meleg 
szeretetlel ünnepel le. :\ "Mt'ssze. messze Rodostóban ... " OrOkbecsil 
kurucnóta szöwj.!ének szerzőjet, mi is székely tesh'éri kc%SZOritással 
köszOnljllk s kidonnk neki áld:'!s! es békességet! 

Csegez)' Mihály ny. tÖH'ényszéki einOk, \'olt nrszággyDlesi kép
\'j $('16, egyházi mnltcsos atyankfia SS éves korában Tordán május 2-án 
elhun)1. Az erMlyi magyarság egyik "ezérférfia, halálig hüseges uni
I<\rius, kiterjedt csalad szeretettöl övezett atyja, Onzetlen közéleti férfiti 
voll. Május 4-én helyezték OrOk nyugodsra Tordán a családi sirboltba. 
Pihenjen csendesen ! 

Orbók Mór ny. tanitóképzöintézeli igazgatÓ, egyházi tanácsos, 
nc\'es pc.'Jagógiai író atyánkfia május 9-é.n 71 éves korában Budapesten 
elhunyt. Orbók Atilla író Mesatyj:\1 gyászolja a boldogultban. Temetése 
május II-én ,'olt a Farkasréli temetőben. Nyugodjék csendesen. 

Meghivó. A ~5. számu ,János Zsigmond"' unitárius cserkész
csapat f. hó 18-:\n, délman 6 órakor, IX., Rlikos-utca 3. szám alatti 
G)'Ulekl.'zcti teremben tartja C$Crkész-ilnnepé1réi, melyre szeretettel 
meghh'ja az unitaríus nagykozonsegel. Az Onnl.'pélycn Hosszu Zoltán 
dr. is kOuemükMik. Beltpödij nmcs. Musor ára 50 fillér . 

• 
Dávid Ferenc Filleralapra adakoztak: On'. SlUrm Sándorné 

1000 fill" Molnar János 400 fill., Tóth MiMly (Vác) 200 fm. A gyüj tes 
eddig 1492--15 fillér. 

A febr. S-án megtartott Unitárius Bá l helyszím felOlfizetésein 
khill ez ideig még a kQ\'ctkezli adományok érkeztek a bálirodához, 
melyekért ez li ton is Mib köszOnt'tet fe jt'z ki a bálbizoltság: Dr, 
Malyts S3lllUel S P. Dr. Kozma GyGrgy 20 P, BOIar János 10 P, 
Gáthy FIl16p 30 P, Dr. Pálffy .\\Óric 10 P .• \\oloár János 15 P, Rend 
Tiham~r 20 P, [)r. Tóth G)Orgy 10 P, Dr. Kodcs Károly 10 P, 
KisgyOrll.)' Sándor 10 P, VlI ~Z NYII'edy Gtlu 10 P, Dr. Boros György 
20 P, Józan Miklós 25 P, Enyedy Rőbcrtn~ 10 P, Br. Daniel Gábor 



20 I' p;auky Audr.\s 17 P. Péterify Gyul<!. 10 P. \ i lu Janky KOCÚnf 
20 P: Ii!\l\its Wbor 10 P. PoaJnyi ntlll 10 P. U.slló Gyula 8 P. 
Or. Cu""ll j(!UÖ 1:.1 P. Pélerffy bt,,1n 5 P. Dr. Gdc! JÓlSf:1 5 P. 
MŐZCS Anur:ls 10 P, R3duly JdmlS -4 P, Hornlth 1:;1;' .. :1n " P. Imreh 
s.indor 10 P. Dr. Iki G.t00r 25 P. Or. V(!rnt!S 1 ~1\';in 10 P. lX Kiss 
1'an\1s 20 P. SimoHyi SoinJotnl.! .. P. Dr. Papp B..Y.n 20 P. Or. Miku 
FI.'m1i: 25 P. Of. Mt"'Ó O..lb\)r 30 P. Dr. Mlkó lajus lU P. Róna LaJOS 
5 P. c.<".,~-ay rpaJ 10 P. Uj \i ty USJ,!Ó' P. Dr. HbJetdry H 
20 P. Dr. Hal.iSl JJoos 20 P, Or ooC'}.iny fe~t I P, Pethő IstváD 
10 P. Dr. ÜrmÖSI} Oyul;'1 20 P. Dr. &hm~ SJ.ndor 20 P. Or. q,,~i 
J~f (Esltl.'l)lom) 15 P. ifj Gil Miklós 5 P. Ciii Klhnin 5 P. 
SMnty:u Árp..'\d -4 P. Dr. WI Jen'" 5 P. Willy JJ.nas 10 P, G)"6tffy 
F«\'tlC tO ~ngö. S:ulb4s ISh'jn 20 l1~tlb'Ő. Dr. SinIon l\\iMl1' PaJ 25 
~ Or. Im~h Pil 5 ~~ R~u Aure! 10 ptng6. Or. KOtla jJno::> 
5 pt~'Ő. Tilth $.indUf 5 ~ Or. ferenl"t.)' Gaa 34 ~~ Dr. 
faUlt, jőucl 20 pengő.. &\lÚlQ' Emil tO ~fl8U. ~. ~ lI'J.l 
~ M:ag,-:ar Unitlrius N.l\.:; S:&n\~~ 10 pe~'Ő.. Dr. ZMk(. lst\"in 
ta pen@l\ n ~Q 20 lX~'Ő.. Tibol.dy Ol·ub. 10 ~l(\ J&:sd Oa..q; 
• ~ Or. KO\"j,l"Si SimjUf 5 ~1\gÖ. Dr. &:!rWl)' Gyub S pe 
Or, ~'m1ndy Thnl3s 10 pen~'\\. Putnok)' L4.:Wó 20 ~-o. G) 'ff 

Viltoors 15 P\"I~"l\ Btke M~ IQ ~ O,,\', ~lrer Q)'t'Jrgyno! " pt:ngö. 
o.. ~ ZUIt.In ts 1""'Il"- &I '. SJ""", 10 _ o.. t>fuy 
1 *' 15 pe~-6. B.lIOOj ~ IQ pe! 

Fdll:r~ló-I'lnchluti Ml'ktátl\ ann~pély es ftlldi:a.k·bil f: 

Sdbtyke . .. nt.ri Unitirius Fögimnhillmn:iL sdktlJ'er>estturi 
~"dum \-m.t ~lA, llJ!t) ~,"brtl t:lttQttJ. \'Qlt ti \~ C:illI 
~n~ .me~'nd: m..'Mri ~ Q~~~'t:a \-mJ;:o:i..~\(1 p':!l 
.duad\'(od~ \\lll.. u Ut~ftt \'fnUi.i. ~1ll1lliRfle !;;tW,tnNr 
ll\'ltD" \~ ll~ aM: nmt l'm\f. A lI1uh .e-.'l ~~rl 
~rud\."$ lU mw;mu<i al Illualibben ~,,\ . cd • reM i -ütUt ln. ~ítk ~\lQ m:.a.ro:.'\NrtI.~ .,,'-"1 - '\ ()ri ~ • 

:-~ be & lU. .b.'.at ~;;t Ibu ... 'P~--es beikuc1gt f93l. 
11M\t~ ~ t~ ~oe.. ~ \'it, .. b.l • p<:iII';;t~\$ItII mli
\odol \~ ~~ ~1'ltóatMu:.t,;a. ~.\ ut .u. Ila~~ Bal'OQt 
ltib' '.+\tit eu \~'" twbt ~ ~ lU: ikUk.'J!dY t:i.q:..a 
'I:l ~ esthe ~ \'E..~OLu....s. T ~ RIC tit 214. dlld U 
lIlblrmM''1 11 .. ~ \ e nUIh __ 'a IH ;a 

tdICS ~ ~ "&oa 11 ben lU: ~ "m-
to, II d ,,"bell lU I~ öu. ~ )(t r.tIto)d9ll"ar '$ ''\' 

$fl~n ~ atlk'ct II at\&hl\:on \ nhlku;r,lií ;aJ •• ft"iQf 

dr 'It "'1oÚ\,Qbu. a: «ltoi' . fel '"-"ID k\c;t :ltd: ... 'itncilrt II & .... 
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názhlm titkári hivatalánál jclentsE!k be, hop:y il kedvesnek igE!rkez/! inté
zeti HnUc])ség E!s a véndiAk találkozóra mindenki meghivható legyen. 

Egyházunk könyvtá ra szere tettel ke r i azokat a testvéreinket , 
ilkiknek il Z alább megjelölt folyóirat számuk, vagy az egE!sz E!vfolyam 
megvan, hogy azokat a könyvtár klegészltE!Sl!re bekllldenl szíveskedjenek 
(Budapest, V., Koháry u. 4. sz.) 

a) U nitár ius Kis Könyv t ár: I., III ., V., VII., XXXIV-XXXVI, 
XLIX-LXVIII. és a 72-től folytatandó számokat. 

b) U u i t fl r i u s S z Ó s z é k: l- Ill. , V. es 19 17. E!vi évlolyamokal, 
továbbá: 1908. évi.: 1-3. sz., 1911: I- 2. sz., 1912: 1, 3, 4. sz., 1913: 
3. sz., 1914: 1,2, 4. sz., 1914: l , 2, 4. sz., 19 15 : 1, 2. SZ., 1916 : 1,2. 
sz., 1918: J, 3, 4. sz. és az 19 19. év utAn megjele nt évfolyamokat. 

c) UnitArius Köz l öny: 1888, 1889,1902, 1903, 19 11 , 19 13 
191 4- 18 18, 192 1, 1922. és az 1925 év ulán megjelent évfolyamokat; 
továbbá a következ/! szá mokat: 1891: l. sz., 1892: 8, 12. sz., '895: 
5, 8, 9- 12. sz .. 1898: 1- 7, 9- 12, sz., 1899, 1- 4,6- 9, 12. sz., 1904 : 
5,9- 11. SZ., 1005: 2, 3, 5, 7, 10,12. sz. , 1906: 1, 5, 11. sz., 1907: 
2, 5, 7--g, 12. sz., 1908: 1,7,8, 9. sz., 1909: 9. sz., 1910 : 2, 3, 9, 
10. sz., 1912: január- április, jlmins, augusztus- december sz., 1919: 
január- llugusztus sz., 1920: január- március, jlinius - augusztus, okt . 
S ~ ., 1923: 1- 10. s~ ., 1924 : l - 7, 10- 12. sz.. 1925: 2- 12. sz., továbbA 
az 1926. év ulán megjelent dolgozatokat . 

d) K e re sz t ény Magvelö: 1870, \88 1, 1883, 1888, IStJ I: 
1895, 1902, t9 19- 1927. évfolyamokai és az 1887: 2, 3, 5. sz., 1890: 
l, 2. sz., 1897: 4. sz., 1898: 2, 3. sz .. 16gg: 2, 3, 4. sz., 1900: 3. SZ., 
1003 : 1, 2, 5. sz. 1904: 4. Sl., 1005: 4. sz. és 5, 6. sz., 1906: l- 3, 
SZ., 1907: 4- 6. sz., 19 11 : l - 4. sz., 1913: I. sz. , 19 17: 3. sz., 1918: 
V., VI. SZ., 1928 : 3-6. sz., 1929: 4- 6. sz. 

Ugy a lelsoroll egyes számokat illetve évfolyamokai min b A r· 
mi f é I e k ö n y vet vagy más folyóiratot , ujs .. \gol (egyházi iranYIl, 
szépirodalmi, tankönyv, énekeskönyv, tudományos szakmunka, ~port, 
sZÓI.'lr, sth., stb.) hálás kösr.önettcl fogadunk és kiválla ira II kOnyvlárunk 
. duplum" Hnyagt\ból keszséggel viszonozu nk. Könyvtárunk fOIOspE!l
d(wyainak ("dupllun ") kim ulalásál Ertes it őnk IcgkOzelebbi számában 
közölni 'O~juk. 

Ldszló Oyu/a 


