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Ajánlva az utókornak - köszönettel elődeinknek

I. A KEZDETEK

A teozófiáról szóló első hazai értesítés valószínűleg a Madách Aladár (Madách Imre drámaíró
fia) által fordított könyv1 függelékében jelent meg. Ebben az írásában Madách Aladár nemcsak a
teozófia tanait ismertette, hanem össze is hasonlította a XIX. század divatos irányzatával, a spiri-
tizmussal. A teozófiáról való értesüléseit a Theosophist című angol lap 1881. októberében megjelent
számából merítette. Madách Aladár révén a teozófia tanítása – ha csak rövidített formában, másod-
kézből is – viszonylag korán ismertté válhatott Magyarországon.

Az erdélyi polihisztor, Brassai Sámuel tanulmányban ismertette a régi vallásokból, ezoterikus
tradíciókból újjászülető mozgalmat, a teozófiát. Az unitárius Brassai a szanszkrit nyelv professzora
volt. A teozófiát bemutató tanulmányának információit az Esoteric Buddhism című lapból szerezte,
a Sacred Books of the East ötven kötetének összeállítója, Max Müller orientalista egyetemi profesz-
szor (1823-1900) cikkéből.

Kosztolányi Dezső így festette le a századforduló utáni évek szellemi pezsgésének egyik színte-
rét, a híres Négyesy szemináriumot:
„Kürtőkalapos világfiak jönnek ide, elefántcsont fogantyús sétabottal, széplelkek, „merészen öltöz-
ködő” leányok társaságában, tolsztojánusok, kik Krisztus-szakállat, hátrafésült, nagy hajat visel-
nek, és bőrsarujukból mezítlen lábujjuk kandikál ki, piros nyakkendős szocialisták, akiknek a Mar-
seillaise még forradalmi dal, szelíd növényevők és teozófusok, akik estenként az Akadémia kávé-
házban Schmitt Jenőt hallgatják, komor és titokzatos materialisták, akik angol pipát szívnak, és
Herbert Spencer nevét úgy ejtik ki a kongó, homályos folyosókon, mint valami világfelforgató jel-
szót.”2

Az Esti Kornél 1909. egyik napjának krónikájában is feltűnik egy teozófus, aki a szereplőket arra
inti, hogy „szeressék a Természetet és éljetek összhangban a Világmindenséggel.”

A Nemzetközi Teozófiai Társulat 1875-ös megalakulása után, szinte már az első években talá-
lunk magyar tagokat a Nemzetközi Teozófiai Társulatban. 1880-ban Vay Ödön báró Budapestről a
Nemzetközi Teozófiai Társulat főtanácsának tagja. Felesége Vay Adelma,  H.P.  Blavatsky  egyik
unokatestvére, maga is világhírű médium. 1886-ban Zipernovszky Károly, a híres feltaláló, egye-
temi tanár Bécsen átutazva elolvasta A.P. Sinnet: Esotheric Buddhismus-át németül. Azonnal Lon-
donba utazott, megismerkedett Blavatsky-val, és belépett a Teozófiai Társulatba.

1 A. R. Wallace: A gyakorlati spiritizmus védelme, ford. és függelékkel ellátta Madách Aladár, Bp., 1884
2 Kosztolányi Dezső, Négyesy László. (1933.) = K. D., Egy ég alatt, Bp., 1977, 38-39.
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Az első magyar Teozófus.

C. Jinarajadasa-nak Gy. Takách Bélához, a Társulat volt alelnökéhez 1925. évi július 15-én kel-
tezett levelében a többek között a következőket írja:

„Egy hírt közlök, ami különösen érdekelni fogja a magyar társulati tagokat. A Teozófiai Társulat
irattárában őrzött egyik 1875-ből keltezett és Cagliostróról szóló kéziraton az aláírás

Endreinek Agárdi of Koloswar.
H. P. Blavatsky a név mögé odaírta, hogy F.T.S., ami azt jelenti, hogy a Teozófiai Társulat tagja.

Odaírta továbbá azt is, hogy „and a pupil of M.”, azaz, hogy ő M. Mester tanítványa. Olcott ezre-
des megemlíti az „Old Diary Leaves” című könyvében az „egy magyar Adeptust”, aki őt tanította,
és nem Rákóczi Mestert érti alatta. Valószínűleg e másik személyre céloz.

Más információm, mint ez az okmány, nincs róla, de bizonyára érdekelni fogja mindnyájukat
Magyarországon, hogy egy magyar már ilyen korán, 1875-ben összeköttetésben volt H.P.
Blavatsky-val New-Yorkban.”

A valószínűleg tévesen közölt név Agárdy Endre lesz, aki után Társulatunk két tagja is nyomo-
zott Kolozsvárott és Brassóban is, de eddig még eredménytelenül. A Teozófiai Társulat 50 éves
évfordulóján Adyarban C. Jinarajadasa alelnök az említett okmányt megmutatta Reisch Alfrédnek,
aki azt azonnal lefényképezte.

A fenti írás részletei, H.P.B. kézírásának faximiléjével együtt megtalálhatók Blavatsky Össze-
gyűjtött Írásainak (Collected Writings) I. kötete 162. oldalán.

Zipernovszky Károly(1853-1942)
A híres feltaláló, aki már 1886-ban „megtalálta” a teozófiát.

Ő volt a magyar társulat legfőbb szponzora is.

Már a XIX. század vége előtt angol és német előadók jártak Magyarországon. 1887-ben Ernst
Krause német teozófus tartott előadást Budapesten azoknak, akik később a magyar társulat alapító
tagjai lettek. 1900-ban Zipernovszky Károly lakásán már összejöttek azok az emberek, akik nagy
szerepet játszottak később a MTT megalakításában: Nádler Róbert, az Iparművészeti Főiskola ta-
nára, Nagy Dezső, szombathelyi városi tanácsnok, Ágoston Gyula, Nérei Ödön, Stark Lipót,
Stojits Iván, Szentmarjay Dezső, és még néhány egyetemi tanár.
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Isabelle Cooper-Oakley (1954-1914
Aki elültette a magot. A Farkasréti temetőben nyugszik.

1905-ben Isabelle Cooper-Oakley asszony Budapestre jött mintegy missziós feladatra, és laká-
sán fogadta a teozófia iránt érdeklődőket és előadásokat tartott. Ő indította be a Magyar Teozófiai
Társulatot. Utasításaival és tanácsaival irányította az induló csoport munkáját. Alosztály alakult,
ami az Angol Teozófiai Társulathoz tartozott. Összejöveteleiket hetente tartották.

Nagy lökést adott a mozgalomnak Annie Besant érkezése, aki 1905-ben előadást tartott
Budapesten a Váci utcában, az akkori Royal moziban, a későbbi Bartók Teremben.

Ady Endre a Budapesti Naplóban június 3-án INDIA PAPNŐJE címen így számolt  be
erről a nevezetes eseményről:

„Kik hallották tegnap és ma este csodás Indiának küldöttjét, a szkeptikusok nagy ellenségét,
a teozófia papnőjét, Annie Besant-et, hirdetni az új vallásos evangéliumot, sejtették-e, hogy ez az
istenes asszony a hitetlenek fanatikus apostolnője volt valamikor?

Mert az volt Indiának küldöttje, ki jár gyógyítani a hitetlen, szkeptikus, materialista, modern
világot, megmutatván nekik a végtelen élettengert, melyen az istenség hajózik, s hirdetvén, hogy
meg kell finomulnia az embernek, s fölemelkednie a végtelenségig, mely majd valamikor isteni fény-
ben, megfejtve fog az ember előtt állni.

Londonban történt 1893-ban. Nagy heti összejövetelüket tartották London szabadgondolko-
dói, az istenes babonák ördögűzői. A gyülekezet várta az egyik leglelkesebb vezért, az istentagadás-
nak, s a materialista, tudományos gondolkozásnak hatalmas tüzű hirdetőjét, ki nem volt más, mint
Annie Besant. A szabadgondolkodó papnő megérkezik. A tömeg hallani kívánja. Ő megszólal, s ki-
pattan egy olyan szenzáció a teremben, mely bejárta az egész világot, ahol az emberek intellektuális
életet szoktak élni.

Avval kezdte Annie Besant, hogy búcsúzni jött. Megválik a szabadgondolkodóktól, mert új
világosságot nyert a lelke. Nem tud többé szkeptikus lenni, s az istenség ellen harcolni. Más útja
van. Éppen az istenes tudományhoz, a teozófiához hódolt át. Az angol lapok hasábokat írtak ekkor
Annie Besant pálfordulásáról. …

És Annie Besant még akkor, rögtön megmagyarázta a gyülekezetnek, hogy ő meg van győzve
és pedig nem metafizikai bölcsességekkel, de empírikus módon, kézzel foghatólag. A teozófia meg-
hódította.

Ez idő óta Annie Besant a teozófiát hirdeti, s hogy tökéletesednünk kell, agyunknak, lelkünk-
nek, idegrendszerünknek finomulnia kell folyton-folyton, hogy fölemelkedhessünk oda, ahol a cso-
dák nem lesznek csodák. A szkepticizmus apostola tehát az emberfölötti idealizmus és hit apostolnő-
je lett.”

1905. június 4-én ezt írták a lapok:
„Ma este második előadását tartotta Annie Besant Budapesten. Nagyon előkelő közönség

hallgatta ma is. Még nagyobb, mint az első estén. A teozófia és a modern pszichológia volt ma a
témája. Gyönyörűen előadott, érdekes előadását magyarul is tolmácsolták.”
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II. A HIVATALOS MEGALAKULÁS

1906. március 2-án Szentmarjay Dezső táblabíró elnöklete alatt magyar szekció alakult,
majd 1907. július 7-i dátummal Adyarból alapító oklevelet kapott a Magyar Teozófiai Társu-
lat. 7 alosztály működött, a művészet, a történelem, a tudomány, a filozófia, vallások tanulmányo-
zásával foglalkoztak.

Az oklevél sajnos elveszett. A magyarországi alapító oklevél a 12. számú a világon megala-
kult teozófiai társulatok közül. Adyarban a nagycsarnokban levő márványtáblán felsorolták a meg-
alakult teozófiai társulatokat alakulási évük szerint.

A Magyar Teozófiai Társulat tagjai között az akkori Magyarország jeles egyéniségei találha-
tók, mint pl. Zipernovszky Károly feltaláló, aki maga is rendelkezett okkult képességekkel, Nérei
Ödön, Nagy Dezső, Stojits Iván, Ágoston Gyula, Szentmarjay Dezső, Nádler Róbert és Tordai Vil-
mos, akik a XX. században Magyarországon létezett összes okkult irányzatban többé-kevésbé sze-
repet vállaltak, valószínűleg az alapítók között voltak.

1909-ben a Teozófiai Társulatok Európai Föderációja május 31-tól június 2-ig Annie
Besant elnökletével Budapesten ülésezett.

Az Orosz Teozófiai Társulat elnöke, A.A. Kamenszkaja így számolt be a rendezvény után
az átélt élményekről:

 „Az V. Nemzetközi Teozófiai Kongresszust ebben az évben Magyarországon, Budapesten
rendezték. A Duna partján, a magyarok fővárosában, a szép városban, kéklő, könnyű ködszerű he-
gyektől szegélyezve, ragyogó égbolt és ragyogó déli nap alatt gyűlt össze az V. Nemzetközi Teozó-
fiai Kongresszus.

A kongresszus megnyitója a Szentháromság napján volt. A Pester Loyd ízléses, növényekkel
és művész-teozófusok képeivel díszített gyönyörű termében, kb. 300 teozófus gyűlt össze.

A kongresszust egy magyar férfikar éneke nyitotta meg, akik egy imádságot és a Himnuszt éne-
kelték el. Azután a képviselők sorban köszöntötték az összejövetelt, mindenki a saját nyelvén. Beszélt
a magyar, brit, orosz, francia, német, olasz, skandináv, finn társulat képviselője, valamint a bolgár
és a cseh küldöttek. Felolvasták a köszöntő leveleket és táviratokat, aztán Annie Besant mondott
beszédet, amelyben arra mutatott rá, hogy az emberiség krízist él át, és készülődik a magasabb tu-
datszintre való emelkedésre. Mindenhol, a tudományban, művészetekben, vallásban világosan érez-
hető az átmenet: valami régi visszavonul, valami új születik, és a világ várakozással teli.”

Kamenszkaja így ír a magyar társulatról 1909-ben: „Jelenleg Budapesten 7 csoport létezik,
amelyhez több mint 70 tag csatlakozott. Két évvel ezelőtt Magyarországon megszerveződött a moz-
galom, és Magyar Teozófiai Társulatként engedélyezték. Sokan érdeklődnek Magyarországon a
mozgalom iránt, de a Társulatba való belépést körbeveszik az ismert feltételek, amelyek garantál-
ják, hogy a belépő alapvetően ismeri a teozófiai tanításokat, valamint hogy komolyan szeretne a
teozófia területén dolgozni. A fő tevékenység Budapesten összpontosul, ahol gyakran összejövetele-
ket, előadásokat és beszélgetéseket tartanak. Más városokban is vannak tagok, de új központok ed-
dig nem alakultak.

A teozófiai érdeklődés megjelenik minden társadalmi osztály és különböző foglalkozások képvi-
selői közt, de a vallás mindeddig félreáll és idegenkedik tőle. A mozgalomnak tudományos-etikai
jellege van.”
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III. AZ I. VILÁGHÁBORÚTÓL TRIANONIG

Az I. Világháború idején a társulat tagjai minden kedden és pénteken békemeditációt
tartottak a Társulat helyiségében. „A nehéz megpróbáltatás napjaiban … az MTT tagjai is át-
érezték a nekik jutó feladatrészt, … és spontán megnyilatkozás formájában sikerült is megtalálniuk
a rájuk háruló munkát. A segítésnek számtalan lehetősége van a közvetlen fizikai és erkölcsi be-
avatkozástól (ápolás, segélynyújtás, erkölcsi bátorítás, stb.) a közvetett szellemi jótékonyság gya-
korlatáig.”

A társulati tagok a gondolati segítés hathatós formáját választották. E célból minden kedden
és pénteken pontosan fél 7-kor gyülekeztek a MTT helyiségében együttes meditációra.

1914. november 19-én Nádler Róbert, a MTT elnöke a régi Országház üléstermében a
harcban elesett katonák özvegyei és árvái javára tartott nyilvános előadást „A háború okai teozó-
fiai szempontból” címmel.
„Ha tehát szemünk előtt lejátszódik ez a borzalmas világháború, mely annyira ezer meg ezer áldo-
zatot követel, akkor legyünk meggyőződve arról, hogy ennek szellemi hatása épp oly hatalmas, és
hogy ez a sok véres ütközet is szellemi harcoknak a visszfénye. Mindez nem véletlenül, hanem szigo-
rú, megmásíthatatlan törvények szerint keletkezik.”

Nádler Róbert (1858 –1938)
A Magyar Teozófiai Társulat elnöke 1911-27-ig.
Festőművész, művészetpedagógus,
az Iparművészeti Főiskola Igazgatója.
„A művész tehetsége Istentől való” – vallotta.
A Bazilika Szent Cecília oltára az ő festménye.

1915. június 4-én a magyar társulat tagjainak száma 212 fő. Az alosztályok száma 7.
Az alosztályok nevei: Apolló, Besant, Bólyai, Blavatsky, Chrestos, Keleti csillag, Klio
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ELŐADÁS-ÍZELÍTŐ
az 1912-1918 közötti időszakból

1912.
• Az ember és a világegyetem  Ea: Isabel Cooper-Oakley (minden hétfőn du. fél 7-kor) • Az öntu-
dat fejlesztése. Mi a beavatás? Tagok számára tartja: I. Cooper-Oakley (minden szerdán du. 6 óra-
kor) • A halál után következő állapot. Az asztrális sík. Láthatatlan vezetőink. Ea: I. Cooper-Oakley
(minden szombaton) • Teozófia – ősrégi bölcsesség (minden vasárnap du. fél 6-kor) • A síron túl
lévő világ titkai. A halál: új élet kezdete. • Az ember saját sorsának kormányzója. (Ea.: Rodzevizch
A.) • Esztétikai életformák: Művészet, Szeretet, Szerelem – gnosztikus szempontból  Ea: Lendvai
Rezső • A Behai mozgalomról Ea: Stark Lipót

1912. július 13-16-ig tartották Londonban az Angol TT szokásos évi nagygyűlését a testvér-
társulatok kiküldötteinek és tagjainak részvételével. Magyarországot a MTT elnöke, Nádler Róbert
képviselte.

1914.
• Együttesség, mint erő  Ea.: Mrs. C.V. Codd, angol nyelvű előadás • A gyermeknevelés újabb
irányai Ea.: dr.Rózsaffy Dezső • Kőrösi Csoma Sándor és a teozófia Ea: Toperczer Ákosné •
„Szenzitív emberek” Ea.: Szlemenics Mária • „A clairvoyance nehézségei” Ea: Szlemenics Mária •
„Meditáció kezdők számára” Ea.: Takách Béla • Milyen az élet a következő létformában? Ea.:
Nérei Ödön • Esszeusok és teozófusok Ea: Szeredai Leó • Az újraszületés Ea: Nérei Ödön • Spiri-
tizmus és okkultizmus Ea: Szlemenics Mária • A Raya yogikról Ea: Toperczer Ákosné • Béke ve-
lünk Ea: Ferenczy Izabella • A mese ezotériája  Ea: Dr. Balázs Béla • Peru 12000 évvel ezelőtt
Ea: Nérei Ödön

1914. július 13-14-15-én Tordán tartott felolvasást nagyszámú érdeklődő közönség jelenlétében
Nérei Ödön. A helyi sajtó meleghangú cikkekben emlékezett meg az előadásokról.

A Blavatsky-páholy minden kedden 7 órakor tart ülést a társulati helyiségben (VIII. Eszterházy u.
19.). Érdeklődőknek felvilágosítást nyújt. Új tagoknak bevezető előadásokat tart. Aktuális témákat
fejteget. Elnök: Szegedy Maszák Leona

1915.
• Mitikus Krisztus Ea: Toperczer Ákosné • Tanulmány az öntudatról Ea.: Szegedy Maszák Leona
• A test felépítése és fenntartása teozófiai szempontból Ea.: Nérei Ödön • Vedanta-, Sanchya- és
Yoga-filozófia Ea.: Szlemenics Mária • A szabad zenei oktatás és a teozófia Ea.: Ságody Otmár •
A miszticizmus jelentősége és módszere Ea.: Sinkmann Róza • Az Istenfogalom Ea.: Sinkmann
Róza • A lélek útja Ea.: Pap Gyula • A teozófia viszonya a tudományhoz, filozófiához és valláshoz
Ea.: Spitzer Albert • Emberfogalom Ea.: Szlemenics Mária •Az ember különböző kisugárzásai Ea:
Ferenczy Izabella • A tanítvány ösvénye Ea.: Takách Béla • Nárada Sutra Ea: Toperczer Ákosné •
Die Vision des Königs Asoka Ea.: özv. Hild Károlyné • Mi a mágia? a „Secret Doctrine” nyomán
Ea.: Szlemenics Mária • A libanoni druzokról Ea: dr. Szörényi Tivadar

1915. február végén a MTT vendégül látta a bécsi TT elnökét, Mr. John Cordest, aki a MTT tag-
jai részére a három ösvényről szólt: önfeláldozás, meditáció, tevékenység és a négy tulajdonságról:
helyes ítélőképesség, vágytalanság, helyes magaviselet, szeretet.
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Állandóan nagyszámú közönség hallgatta Tordai Vilmos testvérünknek a Számvevőségi Tisztvise-
lők Otthonában (Budapest, V. Irányi u. 5.) vetített képek kíséretében tartott előadásait. A négy elő-
adás címe: Az emberiség és az okkultizmus, Spiritizmus, Teozófia, Modern lélektani kutatások.

1916.
• Szíria titkos szektái Ea: Dr. Szörényi Tivadar • Mi a halál? Ea.: Nérei Ödön • A nők jogai teozó-
fiai szempontból Ea: Dr. Katona Béláné • A 6. alfaj Ea.: Sinkmann Rózsa • A legközelebbi jövő
Ea: Sinkmann Rózsa • A „Secret Doctrine” előszava Ea.: Szlemenics Mária • Annie Besant: A
Gondolatellenőrzés – felolvassa: Reisch Alfréd • A Krisztus-eszme testet öltése Ea: György János
• Misztikus érintkezés a felsőbb szférákkal Ea: Spitzer Albert • Láthatatlan segítők Ea.:
Szlemenics Mária

1916. január 7-én Szlemenics Mária felolvasta Atlantiszról írt tanulmányának első részét. W. Scott
Elliott műve nyomán ismertette az előadó azokat az adatokat, amelyek Atlantisz létezését bizonyít-
hatják. Majd rátért azokra a clairvoyant kutatásokra, melyeket Scott Elliott az atlantiszi népfajokra
és azok kultúrájára vonatkozóan végzett. Az atlantisziak egy töredéke elmenekült az óriási világka-
tasztrófa elől, s Egyiptomban megvetette a modern kultúra alapját.
1916. január 21-én Hild Károlyné tartott német nyelvű előadást a Grál-legendáról. A legrégibb
legenda, amely Gavanu lovagnak a Grál kastélyában való élményeit ismerteti, tulajdonképpen egy
küzdő lelket szimbolizál, aki a beavatásra törekszik.

1916. február 25-én Szlemenics Mária „Két adeptus” című előadása volt soron. Simon mágus és
tyanai Apollonius voltak e beavatottak. Simon mágust, aki okkult képességeivel „csodákat” is tett,
az egyházi írók elfogultan ítélték meg, mert ő nem volt fekete mágus. Ugyanígy állunk Apollonius-
szal is, aki sok ellenségei közepette számos jelét adta emberfeletti hatalmának, aszkéta módon élt,
életét az erénynek és bölcsességnek szentelve.
1916. május 26-án Toperczer Ákosné „Platon és a neoplatonikusok” című előadása került sorra.
Platon tanításainak lényeges részei: A világlélek, a lélek hármas felosztása, az újraszületés tana,
keleti eszmék. A platonizmus tulajdonképp az ősi ezoterikus tan.

A nyári szünet alatt tagjaink minden pénteken este 7 órakor a budai Várkert-kioszkban (Ybl Mik-
lós tér) találkoznak. E barátságos összejöveteleken minden, a Teozófia iránt érdeklődő szívesen
látott vendég.

1917.
• A pogány magyarok ősvallása ezoterikus megvilágításban  Ea: Dr. Szörényi Tivadar • A rezgé-
sek erejével elérhető sikerek, Pythagoras számrendszere  Ea: Ferenczy Izabella
1917. január 26-án előadást tartott Pap Gyula „Az egyén és jellem” címmel. Az előadás lényege az
volt, hogy jellemünket, amelytől boldogságunk függ, magunknak kell kialakítanunk, éspedig egy
előzetes eszmény felállítása segítségével. Ilyen eszmény, illetve cél nélküli ember játékszere a külső
befolyásoknak.
1917. február 17-én Hild Károlyné olvasta fel (németül) „Eine Vision des Königs Aschoka” című
előadását. Aschoka, régi hindu király egy víziójában látta a 6. alfaj életét 900 év múlva.
1917. május 25-én Reisch Alfréd olvasta fel „A sivaizmus vázlata hét szimbóluma alapján” című
tanulmányát. A sivaizmus  egy Kelet-Indiában elterjedt vallási tan.

***
Tagok és érdeklődők szíves figyelmébe ajánljuk, hogy társulati helyiségünkben (Budapest, IV.
Ferencziek tere 4.) minden vasárnap délután 5 órakor nyilvános jellegű összejövetelt rendezünk.
Minden érdeklődőt szívesen látunk. A felmerülő kérdéseket tagok és vendégek barátságos eszmecse-
re kíséretében beszélik meg.
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1918-1919.
• C. W. Leadbeater: A Mester ereje. Ford.: Bömches Elza, olvassa Ferenczy Izabella • Edwin
Böhme: Isten, világ és ember. Fordította és olvassa Schöntheil Irén • Annie Besant: Shri Krishna.
Fordította és olvassa Balogh Lorándné • H. Mester tanításaiból. Olvassa Reisch Alfréd • Teozófiai
elméletek más okkult tanítások megvilágításában. Olvassa Nérei Ödön • Dr. Franz Hartmann: Teo-
zófia  és  szociálizmus  Fordította  és  olvassa  Schöntheil  Irén • Gyakorlati teozófia. Olvassa Reisch
Alfréd • Mi az okkultizmus? Olvassa Nérei Ödön • Van-e szabad akarat? (Schopenhauer és a Teo-
zófia) Olvassa Szlemenics Mária • Annie Besant: Az istenfogalom. Olvassa Hild Károlyné • A
Bölcsesség Mesterei. Olvassa Szlemenics Mária • Mire tanít a Teozófia? Olvassa Spitzer Albert •
Emerson und die Theosophie. Németül olvassa Hild Károlyné • Rabindranath Tagore: A végtelen-
nel való egyesülés. Olvassa Szlemenics Mária • Álom, álomlátás, prófétikus álom és jövendölés.
Olvassa Nérei Ödön • Rabindranath Tagore: Megvalósulás a szeretetben. Olvassa Szlemenics Má-
ria • Mire tanította Buddha tanítványait? Olvassa Hild Károlyné • Az igazság, a tudomány és a hit
megvilágításában. Olvassa Nérei Ödön• Annie Besant: Krisztus az emberben. Olvassa Szlemenics
Mária • Parsifal. Németül olvassa Hild Károlyné

1918. december 6-án Spitzer Albert tartott szabadelőadást Zarathustráról és az ó-perzsa vallásról,
ismertetve Zarathustra életének körülményeit, a perzsák ősi vallásának és szent könyvének, az
Avesztának történetét, valamint a vallási tanokat, amelyben sok a rokon vonás a véda-vallással és a
teozófiával.

1918. december 20-án Reisch Alfréd „Karácsony ezotériája” címen a karácsonyi ünnep kozmikus
és rejtett jelentőségéről tartott előadást. Ekkor születik meg a következő esztendő élete nemcsak a
természetben, hanem az ember lelkében is.
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A „TEOZÓFIA” FOLYÓIRAT

1912.
Megindult a magyar nyelvű teozófiai folyóirat.
Szerkesztő: Dr. Rózsaffy Dezső
Szerkesztőség és kiadóhivatal: IV. Ferencziek tere 4.
A folyóirat költségeit Zipernovszky Károly vállalta.

1916.
Felelős szerkesztő: Tordai Vilmos
Társszerkesztő: Reisch Alfréd
A szerkesztőség a III. Gülbaba u. 21. szám alatt, a kiadóhivatal pedig VIII. Eszterházy utca 19.
szám alatt működött.

1917.
A lap új, művészi címlapja Nádler Róbertné munkája.

1918.
Felelős szerkesztő: Reisch Alfréd
Kiadóhivatal vezető: Szlemenics Mária
A szerkesztőség és a kiadóhivatal a VIII. Eszterházy utca 19. szám alatt működött.

Az I. világháború után, a Tanácsköztársaság ideje alatt, ahogy sok más lap, a Teozófia folyóirat sem
jelenhetett meg. A gondolatok megfogalmazását, a szabad véleménynyilvánítást és szólásszabadsá-
got meggátolta a lapok megjelenését korlátozó rendelet. A Társulat a folyóiratot gazdasági nehézsé-
gek miatt sem tudta fenntartani. Két- vagy négyoldalas litografált oldalra csökkent 3 éven keresztül,
egészen az 1921. évig.

KÖNYVKIADÁS

A Cooper-Oakley Alapból, illetve alosztályi támogatással ismeretterjesztő füzeteket és könyveket
adtak ki. Ebben az időszakban megjelent többek közt:
• Lao Ce életbölcselete, a Tao Te King, összeállította és magyarázattal ellátta: Stojits Iván • Teo-
zófia – tanulmányok. Írta: Nagy Dezső • A Mester lábainál • Világosság az ösvényen • Besant:
Az élet rejtélye (teozófiai megvilágításban) Ford.: Ferenczy Izabella• Jinarajadasa: Az Ő nevében,
ford.: Szlemenics Mária  • Besant: Karma • Besant: Mesterek: ford.: Szlemenics Mária • Besant:
Az eljövendő Krisztus • Krishnamurti: A nevelés, mint szolgálat • Jinarajadasa: Élet,  halál  és to-
vábbélés tudományos és teozófiai megvilágításban
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FEHÉR LÓTUSZ napi megemlékezés
1917. május 8-án

„…A megjelentek gondolatai egységes és hatalmas erővel keressék fel Blavatsky szellemét,
akinek köszönhetjük az egész művelt világ teozófiai mozgalmát, s akinek emlékére tartjuk meg min-
den évben az ún. Lotus-ünnepet.

Az ünnepélyt este 7 órakor ezúttal is zene nyitotta meg. Charles Avison (1700-1770):
„Sonate á tre” című szerzeményét adták elő Hild Ella, Balogh Lórándné és Orbán Ferencné hege-
dűn és harmóniumon.

A remek darabot Nádler Róbert elnök megnyitója követte:
„Minél több ellenséges táborba oszolnak az emberek, annál nagyobb szerep jut nekünk, kik

a teozófiai társulatba való belépésünkkel elfogadtuk az emberek testvériségét. Ez az egyetlen tétel,
melyet minden tag elismer. Adjunk erőt ennek az egyetlen kötelező gondolatnak, hogy megizmosod-
jék, és hogy az általános emberi testvériesség érzete való tény legyen és nemcsak puszta szó. …

Minél ádázabb mérveket ölt a gyűlölet a világon, annál fontosabb, hogy mi a tiszta szeretetet
ápoljuk és megerősítsük a szeretet tüzében összeforrasztott testvéri láncot, mely a teozófiai társaság
tagjait egymáshoz fűzi az egész földgömbön. …

Blavatsky testében egyesített német és orosz vért, Indiából nyerte azt a bölcsességet, melyből
mi most is táplálkozunk, Amerikában szervezte Olcottal együtt a teozófiai társulatot, Németország-
ban írta legértékesebb korszakának jelentős könyveit és Angliában fejtette ki propaganda munkáját.
Látjuk, hogy az emberiséget szolgáló nagy munkájának szűk volt egy ország kerete. Ő az egész em-
beriség szolgálatába szegődött és valóban minden magasabb szellemi munka, akár a tudomány, a
filozófia, a vallás vagy a művészet terén érvényesül, az emberek kisebb csoportjainak határain túl
emelkedik.”

Ezután két Blavatskyra vonatkozó felolvasás következett: „H.P. Blavatsky világmissziója” és
„Visszaemlékezés H.P. Blavatskyra és a Secret Doctrine-ra”. Az előbbit felolvasta Láczai Szabó
Sára, az utóbbit Waachtmeister német grófnő memoárjai nyomán Szlemenics Mária írta és olvasta
is fel.

Végül ismét hegedű- és harmóniumhangok ragadták magukkal a megjelenteket. Ezúttal
Goldmark „Air” című darabját játszották hegedűn és harmóniumon Hild Ella és Schöntheil Irén.

Az I. világháború alatt, 1916-ban a Teozófiai Társulat adyari nemzetközi központja törölte a
Magyar Teozófiai Társulat a nemzeti társulatok sorából. A törlés egyértelműen politikai
okokból, nyilván az angol kormány javaslatára, utasítására történt.

A háború után, 1921-ben visszahelyezték a Magyar Teozófiai Társulatot a régi sorszámába.
Visszakapta a 12. sorszámot.
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IV.  A II. VILÁGHÁBORÚ VÉGÉIG

1922. május hó 25-én megalakították a MTT nevelésügyi csoportját, amely feladatául tűzte
ki a teozófiai nevelés valamennyi kérdésének alapos tanulmányozását és a tanultak következetes,
kitartó gyakorlati alkalmazását. Céljai elérése érdekében a csoport csatlakozott a Theosophical
Fraternity in Education nevű szövetséghez. A Társulat új munkacsoportjának szervezői: Szlemenics
Mária (elnök), Reisch Alfréd (titkár), Dr. Ráth Zoltánné (jegyző), Papp Mária és Kozma Gabriella
(könyvtárosok). Az „Aranylánc” és az „Asztalkör” felélesztésén kívül a csoport pedagógiai előadá-
sok tartását is tervbe vette. Elsőnek Reisch Alfréd tartott előadást 1922. november 20-án a gyermek
életének okkult hátteréről.

Kerekasztal lovagrend néven megalakult egy gyerekeknek, ifjúságnak szóló szervezet, ami
a Grál-Parsifal-Arthur legendára alapozott. A hétéves kortól egészen kamaszkoron túlig terjedő
életkorú gyerekek óriási lelkesedéssel vettek részt benne. Szertartásokra épültek az összejövetelek.
Az egyik ilyen – a virágszertartás – nyitott volt, abból állt, hogy mindenki kapott egy virágot, amit
fölajánlott egy olyan tulajdonságért, amit szeretett volna önmagában megvalósítani.

Gyakorlati teozófia - Társulatunk számvizsgálója, Gaál Márton budafoki háztelkének egyik
részét – teozófiai gyermekotthon létesítése céljából – a Társulatnak ajándékozta.

1923-ban belépett a Társulatba Mitrovátz Miklós, aki a háborúban vakult meg, és ezért
Braille-írással is leírta a teozófiai irodalom egyes könyveit: A csend hangját, a Világosság az ösvé-
nyen-t, A Mester lábainál és A szolga címűt. A Vakok Intézetének adományozta őket.

Mindenki csatlakozhatott az Ifjú Teozófusokhoz, aki még nem töltötte be 30. évét és haj-
landó volt céljaikért dolgozni. Vezetőjük 1923-ban Bobinác Artúr volt.

Szociális munkáik közül a legnagyobb az 1925. december 27-én megtartott karácsonyi ün-
nepély volt, ahol a „Magyar Asztalkör”-rel együttműködve 30 szegény gyermeket láttak el fehér-
neművel, új cipővel, harisnyával, kesztyűvel, sapkával, zsebkendővel és azon kívül kakaót, kalácsot
és édességet kaptak a gyerekek. Egy nyomorgó özvegyet és két unokáját a végső pillanatban men-
tettek meg. Egy hadirokkant részére teljes babakelengyét, az újpesti nyomorgó iskolás gyermekek
részére különböző ruhadarabokat, néhány esetben gyorssegélyt, több gyermeknek cipőt és harisnyát
ajándékoztak. Két gyermeket hosszas diplomáciai eljárás igénybevételével hoztak haza megszállt
területről. Két állásnélküli tisztviselőt hivatalban elhelyeztek. Egy német hölgy lelkiismeretlen ki-
használását és kiutasítását megakadályozták. Hosszadalmas volna azonban mindazon kisebb dolgo-
kat felsorolni, amikben eljártak. Ezeken kívül állandó raktárt tartottak fenn használható és jó karban
lévő ruha- és fehérneműkből, hogy szükség esetén azonnal segítségére siethessenek az erre rászoru-
lóknak.
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ALOSZTÁLYI MUNKA 1927-28-ban:

Adyar levelező alosztály célja volt, hogy a külföldi, illetve vidéki tagokat levelezés útján az anya-
társulattal szorosabban összekösse. Élénk felvilágosító levelezést folytattak. • Elnöke: Pátz Ferenc.
Alcyone (Újpest) alosztály havonként  3  ülést  tartott,  amelyek  közül  az  egyik  ülést  a  Társulatból
esetenként meghívott előadó vezette. • Elnöke: Prudovits Ödönné Papp Mária.
Apolló alosztály a tagok magán-munkáján kívül nagy propaganda-előadást is tartottak. Ezen kívül
az alosztály elnöke a Magyar Képzőművésznők Egyesületében a teozófia alapvető elveiről és mű-
vészeti kapcsolatairól tartott előadást. • Elnöke: Nádler Róbert.
Besant alosztály munkája főleg az együttes tanulmányozásból állt. Behatóan tanulmányozták E.
Wood: „Concentration” című művét. • Elnöke: Hild Károlyné.
Tagjai közül Hadzsics Kamillo az „Orfeus” alosztály elnöke lett, Almássy Erzsébet az „Aztalkör”
vezetését vette át, Ráthonyi Ákos az „Ifjú Teozófusok” csoportjának, illetőleg alosztályának vezető-
je lett, Ráthonyi Ákosné átvette a „Rákóczi” alosztály vezetését, végül Rőthy Károly egy rokon-
egyesületnek, a „Society for Psychical Research” magyarországi ágának lett az elnöke.
Béke (Szeged) alosztály 21 összejövetelt tartott, amelyből 9 Csillag tárgyú volt. Tanulmányozták
Leadbeater: „Mesterek és az Ösvény” és a „Benső élet” című munkáját, valamint Wood:
„Concentration” című könyvét. • Elnöke: Kerekes Gyula.
Blavatsky alosztály ez évben is hagyományos propagáló szelleméhez híven a teozófia alapismere-
tével és az aktuális problémákkal foglalkozott. • Elnöke: Feketéné Szegedy-Maszák Leona.
Chrestos alosztály Besant-Leadbeater: „Talks on the Path of Occultism” című könyvének „Light
on the Path” fejezetét tanulmányozta. Az alosztályban Miss Clara Codd is tartott előadást társas
összejövetel keretében. • Elnöke: Gy. Takách Béla.
Jézus alosztály elnevezés alatt • Kállay  István  alapított  alosztályt,  amely  a  6.  sugárhoz  tartozó
egyéneket óhajtja a lelki fejlődés útján előrevinni.
Keleti Csillag alosztály Az alosztály célja, hogy egyesítse mindazokat, akik a Világtanító eljöve-
telének kérdésével óhajtanak foglalkozni, és vezetőinknek erre vonatkozó tanításait a gyakorlati
életbe kívánják átvinni. Krishnamurti műveivel, előadásaival és költeményeivel foglalkozott. • El-
nöke: Reisch Alfréd.
Krisztus (Szolnok) alosztály Besant munkáit tanulmányozta és a teozófia alapvető kérdéseit vitatta
meg. Tagjai társadalmi úton is munkálkodtak, így egyéni rátermettségük szerint részt vettek az er-
kölcsök szelídítésében. Felkeresték a külvárosi korcsmákat, mulatóhelyeket és ott maguk köré
gyűjtve a mulatozókat, példákkal, szóval, tanítással hatottak rájuk, észrevehető eredménnyel. Az
alosztály 68 népművelési előadást tartott, amelyek vezérfonala a spiritualitás volt. •  Vezető: Vajay
József
Orpheus alosztály teozófiai propaganda céllal alakult. Besant és Leadbeater munkáit tanulmányoz-
ta és az érdeklődőknek külön bevezető előadást tartott. • Elnöke: Hadzsics Kamillo.
Ösvény alosztály Leadbeater: „Teozófiai olvasókönyv” és A. Besant: „A benső kereszténység”
című munkákat tanulmányozta. Az alosztály ez évi működésében arra helyezte a fő súlyt, hogy tag-
jai ne csak az elméleti ismeretek megszerzésére, hanem különösen a teozófiai tanításban rejlő igaz-
ságok gyakorlati megvalósítására törekedjenek. •  Elnöke: Dr. Margetsch Jenő.
Plató alosztály célja a teozófia tanulmányozása eszmei szempontból, és munkálkodás azon, hogy a
keleti és a nyugati gondolkodás egymáshoz közelebb jusson. Összejövetelein a teozófia alapigazsá-
gaival foglalkozott. •  Elnöke: Faluba György.
Pythagoras alosztály kéthetenként tartott összejöveteleit zenével és meditációval kezdte és zenével
fejezte be. A teozófus tanokat a filozófia és természettudomány szempontjából tanulmányozta. A
testvériség érzésének fokozására több kirándulást rendezett. Összejövetelei igen látogatottak, prog-
ramjai pedig széles tárgykört felölelő, változatos tárgyúak voltak. • Elnöke: Spitzer Albert.
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Rákóczi alosztály havonként kétszer tartott összejövetelein a meditáció kérdését J.I. Wedgwood
püspök „Meditation for Beginners” című könyve és a tagoknak a tanulmányra vonatkozó dolgozatai
alapján tanulmányozta. • Elnöke: Ráthonyi Ákosné.
Szolgák alosztály ez évben alakult és kétszer tartotta üléseit. • Elnöke Polián Zoltánné. Az alosz-
tály törekvése az, hogy a teozófia nagy tanítóinak tanításait tanulmányozza, és azokat minél széle-
sebb körben ismertesse. Az ülésekre mindig néhány újabb érdeklődőt igyekszik bevonni és megis-
mertetni velük a teozófia alapvető kérdéseit.
Szolgálat Rendje (Order of Service) nálunk 1924-ben alakult meg. Eddigi tevékenységük főképp a
Társulaton belül végzett munka és segítés volt. A manapság mindinkább uralomra jutó 7. sugár
szellemében  a  csoport  közös  munkája  szertartásos  alapon  állt.  A  szociális  kérdéseket  szükséghez
képest az előadás kezdetén vagy végén tárgyalták meg.
Munka-csoport működését főleg az ifjúkori bűnösök vezetésére és a gyermekvédelemre terjesztet-
te ki. A külföldi „Theosophical Order of Service”-szel levelezés útján állandó összeköttetést tartott
fenn.
Árpád-csoport összejövetelein a magyar történelem okkult szempontból történő tanulmányozását
végezték.
Zene-csoport ünnepélyes alkalmakkor szerepelt megfelelő zeneszámokkal. A csoport a szépség és
a hang segítségével keresi az egyetlen nagy Igazságot.
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ELŐADÁS-ÍZELÍTŐ
az 1923-1928 közötti időszakból

1922. októberében angol vendégünk volt, Mrs. Beatrice Ensor. Az önfeláldozás gondolatán alapuló
teozófiai nevelésről tartott nagyhatású előadást.

1923.  Pénteki (társulati) előadásainkból
Szlemenics Mária: Annie Besant lelki fejlődése • Kállay  István:  Dante  ciklus  III.  A  pokol.  A
Minotaurus •  Hild Károlyné előadása német nyelven: Vom Schaltwerk der Gedanken. • Dr. Ráth
Zoltán: A gondolat és ereje • Szlemenics Mária: Teozófia-ellenes kritikák bírálata • Kállay István:
Dante  ciklus  IV.  A  pokol.  Lucifer • Kállay István: Tapasztalatok a lengyel testvérek körében •
László József: A Mester keresése • Kállay  István:  Dante-ciklus  III.  A  pokol  (Az  önmegismerés
felé) • Gy. Takách Béla: A hindu művészetről • László József: A Mester megtalálása • Petőfi-est a
zenecsoport közreműködésével • László József: Krisztus élete • Hild Károlyné német nyelvű elő-
adása: Die Offenbarungen des Wacholderbaumes

1925.
Reisch Alfréd: Hamburgi és ommeni emlékek • Szlemenics Mária: A Secret Doctrine fizikája
Kingsland nyomán • B. Parragh Endréné: A jóslatokról • Kis Irén: Az Ego a korai gyermekévek-
ben • Karl Rothemann: Theosophie als Erziehung • Az 50 éves Teozófiai Társulat

1925. június 9-én Budapesten járt dr. G.S. Arundale. Arundale budapesti tartózkodása társulatunk
életének ez évben a legfontosabb eseménye volt. Arundale, az indiai Indore állam volt közoktatás-
ügyi minisztere, a benaresi Central Hindu College rektora és dr. Annie Besant titkára, jelenleg az
Adyar mellett alakulóban lévő „International University” küldetésében Európa és Amerika neve-
lésügyét tanulmányozta. Egyik testvérünknek a Városliget közelében fekvő villájában a magyar ifjú-
ságnak „Az ifjúságnak az ifjúságról” címen, este a Keleti Csillagrend tagjai számára, június 9-én
délután a társulati tagoknak, este pedig „Kelet pszichológiája” címen meghívott közönségnek tar-
tott angol nyelvű előadást. Mindegyik előadáson a hallgatóság a hatalmas termet zsúfolásig meg-
töltötte. Az előadásokat dr. Ráth Zoltán és Reisch Alfréd testvérek fordították. Arundale előadását
ünnepeltetése miatt több ízben meg kellett szakítania. Itt tartózkodása alatt több iskolánkat tekintet-
te meg.

1925. június 26-án Edith Gray amerikai teozófus, a Karma és Reinkarnáció Légió másodtitkára
Budapesten való átutazása alkalmával a MTT helyiségében a Buddhizmusról és a Karma és rein-
karnáció néhány részletkérdéséről előadást tartott.

1926. január 10-én nem teozófus előadónk is volt: Miss Marthe Root a Bahaisták világbéke
mozgalmá-t ismertette Társulatunk helyiségében, nagyszámú, élénken érdeklődő közönség előtt.

1926. május 7-én és 19-én nyilvános előadások voltak a Vármegyeház dísztermében. Mindkét eset-
ben Gömöryné Maróthy Margit testvérünk beszélt indiai élményeiről. Színes, tartalmas gondola-
tokkal vázolta az Adyarba igyekvő teozófusok útját,… India, Adyar keleties szépségeit. A külsőségek
elbeszélése közben ügyes gondolatfűzéssel szólt a testvériségről, reinkarnációról, karmáról. Ezzel a
nagyobb részben nem teozófus hallgatókat alapvető teozófiai eszmékkel ismertette meg. A Várme-
gyeház dísztermét, karzatát teljesen megtöltötte az érdeklődő közönség, és az előadások után mele-
gen ünnepelte az előadót.

1926. november 9-én Dr. J.I. Wedgwood, a teozófiai mozgalom egyik legkiválóbb vezetője novem-
ber havában néhány napig Budapesten tartózkodott és ez alkalommal Társulatunk ideiglenes helyi-
ségében mély spirituális gondolatokban és hasznos gyakorlati útmutatásokban gazdag előadást
tartott, amelyet Gy. Takách Béla társulati alelnökünk fordított angolról magyarra.
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1926. november 22-én Miss Catharine Bell, dr. Annie Besant titkára ez évben másodízben időzött
körünkben. Ez alkalomból „Ura-e az ember a saját sorsának?” címen a társulati tagok számára
angol nyelven előadást tartott.

1926. december elején John Cordes, az Osztrák Teozófiai Társulat elnöke néhány napig körünkben
tartózkodott. A Társulat Keleti Csillag alosztályában Krishnajiról és az 1926. évi ommeni Csillag-
táborozásról tartott német nyelvű előadást.

Vasárnapi (nyilvános) előadásaink
Reisch Alfréd: A karma törvénye • Wendörfer Imre: Láthatatlan segítők • Spitzer Albert: A teozó-
fia viszonya a vallás, tudomány és filozófiához • Reisch Alfréd: A teozófia etikája • Szlemenics
Mária: A hindu filozófiáról • Dr. Ráth Zoltán: A gondolat és ereje • Spitzer Albert: A misztikáról
• Kertészffy Jánosné: Az optimizmusról • Wendörfer Imre: Az álmokról. • Reisch  Alfréd:  Kon-
centráció és meditáció •Reisch Alfréd: A gyermek életének okkult háttere

1927. szeptember 3-án dr. Annie Besant, szeretett elnökünk, reggel 9.30-kor repülőgépen Bécsből
fővárosunkba érkezik. Még aznap délután, 16.30-kor Társulatunk helyiségében, csakis társulati
tagoknak, és este 19.00-kor pedig a Zeneakadémia nagytermében „A nemzetek hivatásáról a Teo-
zófia megvilágításában” címen angol nyelvű nyilvános előadást tart, amelyet a helyszínen magya-
rul összefoglalunk. Újsághír: 1927. szeptember 3-án, a Zeneakadémián 1000-1100 főnyi hallgató
előtt tartott előadást dr. Annie Besant, a TT elnöke.

1928. február 29-én Miss Clara Codd, az angol TT legnépszerűbb nemzeti előadója érkezik hoz-
zánk Londonból. Miss Codd 3 hétig fog időzni körünkben és egy nyilvános és több társulati előadást
fog tartani. Miss Codd, Takách Béláné kedves testvérünk nővére, és itt időzése alatt az ő vendége
lesz.
Miss Clara Codd 1928. április 1-én délután 6 órakor előadást tart a Vármegyeház dísztermében
(IV. Városház u. 7.) „Have we lived on earth before?” (Éltünk-e már e földön?) címen. Az előadás
az emberi élet nagy egyenlőtlenségeit magyarázza, amelyek születés, vagyonelosztás, a különböző
testi és lelki tulajdonságok tekintetében fennállnak és hozzásegít a mai élet számos problémájának
teljes megértéséhez.

Propaganda a reinkarnáció ismertetésére az 1928. évben
Az Angol Teozófiai Társulat kezdeményezésére elhatároztuk, hogy a reinkarnáció ismerteté-

sére előadás-sorozatot tartunk. Célunk, hogy a teozófia tanításait a reinkarnáció (újraszületés) külö-
nös hangsúlyozása mellett megismertessük, mivel ez az ősi tanítás tágabb látókört tár az elme elé,
elősegíti a türelmes magatartást és feltárja az Egó, a spirituális Én valóságának fogalmát.

Előadás-sorozatunk a következő:
Január 8. Alapfogalmak, történelmi áttekintés • Január 5. Keresztényellenes-e a reinkarnáció gon-
dolata? • Január 22. A bizonyítékok • Január 9. A visszaemlékezés kérdése • Február 5. Az újra-
születés folyamata • Február 12. Reinkarnáció és biológia • Február 19. Reinkarnáció a nemzetek
életében • Február 26. Reinkarnáció és társadalmi problémák • Március 4. Reinkarnáció és nevelés
• Március 11. Az emberiség jövője a reinkarnáció megvilágításában
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Részlet az 1928. május 16-i közgyűlési beszámolóból:
Fordulópontot jelentenek Társulatunk életében a nyilvános előadások, amelyek rendezése

már régi vágyunk volt és az idén megvalósult. Vasárnapi előadásaink számára lassanként szűk lesz
a 100 ülőhellyel felszerelt társulati terem, akkora az érdeklődés irántuk.
Vasárnapi előadásainkat két sorozatban tartottuk meg, összesen 22-t. Az első, az 1927. november 6-
tól december 25-ig terjedő ciklus a teozófia alapfogalmait ismertette. A második, 1928. január 8-tól
március 18-ig tartó ciklus pedig a reinkarnáció tényét világította meg. A vasárnapi előadások hall-
gatói közül sokan beléptek a Társulatba.

1927. április 1-én a Magyar Teozófiai Társulat átköltözött az Eszterházy u. 19. szám
alól a Délibáb utca 20. szám alá, Ráthonyi Ákosné3 lakására. 1927. június 24-én a közgyűlés
Ráthonyi Ákosnét választotta meg elnöknek. 1927. június 25-én, a közgyűlés utáni napon dr.
Hennyey Vilmost és Szlemenics Máriát Igazgatósági határozat alapján kizárták a MTT tagjai sorá-
ból.

1911-ben alakult meg Krishnamurti követőiből a Keleti Csillagrend, amelybe egyre többen
léptek be. Nem mindenki értett egyet ezzel a mozgalommal, sőt e miatt sokan ki is váltak a Teozó-
fiai Társulatból. A Keleti Csillagrend, mint szervezet az eljövendő Világtanító várása köré épült.
Bár nemzetközi szinten külön szerveződés volt a Teozófiai Társulattól, Magyarországon a Társu-
lat egyik alosztályaként működött.

Egyre népesebb lett azon tagok köre, akik emiatt léptek be a Társulatba. A Teozófia folyó-
irat folyamatosan beszámolt az ommeni Csillagkongresszusokról, azokról a táborozásos összejöve-
telekről, ahol csak azok vehettek részt, akik tagjai voltak a Rendnek.

Részlet a Teozófia folyóiratból:

 „Az 1927. évi ommeni Csillagkongresszusról jelentés érkezett. A táborozás idejét 1927. au-
gusztus 5-13-ig állapították meg és 3000 ember részvételére számítanak. Mivel előreláthatólag a
jelentkezők száma rövidesen eléri a 3000-et és mivel azon felül a kongresszus rendezősége jelentke-
zőket elfogadni nem szándékozik, ezért a mielőbbi jelentkezés kívánatos volna. Jelentkezni lehet
Reisch Alfrédnál, aki bővebb felvilágosítással is szolgál. Az ommeni táborozáson dr. Annie Besant,
Krishnamurti, Jinarajadasa, dr. Arundale és neje, dr. Wedgwood, és vezetőink közül még sok mások
részt vesznek. A magyar csillag-tagok közül 24-en utaznak ki.”

1929-ben Krishnamurti, mint a Rend feje, a személye körül kialakult kultusz miatt feloszlatta a
Keleti Csillagrendet. Lemondott a Világtanító és az eljövendő Messiás ráaggatott szerepéről. Na-
gyon sok társulati tagot megzavart Krishnamurtinak ez az egészen új hozzáállása. Ez is hozzájárult
a taglétszám csökkenéséhez. A Keleti Csillagrend feloszlása a Magyar Teozófiai Társulatban is
gondokat okozott, sokan kiléptek.

1931-ben Krishnamurti előadást tartott Budapesten a Zeneakadémia nagytermében. Karinthy
Frigyes beszélgetett el vele a boldogság lényegéről és készített vele interjút, amely a Pesti Napló
1931. január 11-i számában, Négyszemközt a prófétával címen jelent meg.

„Legyünk tárgyilagosak, legalább annak elismerésében, hogy nehéz helyzet az övé. Prófétának
lenni, a szó két- és négyezer éves értelmében, a huszadik század közepe felé és pláne Európában -
vagy teljes, százszázalékos bukás, vagy teljes, százszázalékos siker, harmadik eset nincs a számára.
Egy próféta nem kaphat osztályzatot, egy prófétát nem lehet feltételekhez kötni, elismerni benne jó
tulajdonságokat és fogyatékosságokat.

3 Ráthonyi Ákosné a híres filmrendező, Ráthonyi Ákos édesanyja, Tolnay Klári színésznő anyósa volt.
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Rosszkor jött, mindenki el van keseredve rossz viszonyok, még rosszabb kilátások, be nem váltott
ígéretek és „megváltások”, beváltott fenyegetések miatt. Ki ér rá ilyesmire, ilyen nehéz időkben? …

Biztosítom róla, hogy nagyjában ismerem „tanait”, és nem fogom unalmas kérdésekkel ismétlé-
sekre kényszeríteni. Hogy gondolatvilágába mégis bekapcsolódjam, udvariasan idézem egyik tűrhe-
tően művészi „gondolatát”, s úgy teszek, mintha vitatni akarnám. A félelemről van szó, mint centrá-
lis mozgatójáról lelkünknek – (kedvenc, régi témám).

Olyan közel húzza a széket, hogy első percben kényelmetlenül hátrálok. Aztán, fél perc alatt fel-
ismerem a mozdulat kedves, egyszerű célját és eredetét: a kisgyerek szokta ilyen közel húzni a zsá-
molyt lábunkhoz, mikor mesét akar hallani vagy mondani.

És így is néz a szemembe. Olyan közelről, olyan kíváncsian, unszolóan, tágan, szinte ujjongó
örömével a (gyermek számára) nagy eseménynek: hogy most mi ketten beszélni fogunk egymással,
valami újat tudunk meg egymástól.

Alig tudom elrejteni a mosolygást, olyan ismerős ez a lelkendező ujjongás. A gyermek és – bo-
csánat – a fiatal kutyus szokott így „beszélgetni” az emberrel.

Bizony isten, megható. Ez őszinte. Ez a fiatalember kíváncsian beszélget, ez még kíváncsi rá,
hogy mi jön ki a beszélgetésből.

Szinte hihetetlen. Zavarba hoz.
A helyett, amit gondolok, ilyeneket mondok kínomban:
– No igen… hiszen a közönséges boldogságban is az igazságot keressük… valószínűnek látszik,

hogy ha közvetlenül jutunk hozzá, fölöslegessé lesz a köznapi értelemben vett boldogság…
Oldalt fordul, összecsücsöríti ajkát, behúzott szemöldökkel, mélyen gondolkodik, mint az elemista,

aki számtani kérdést kapott.
Aztán fellángol a mécsláng. Megvan!
Megint belém bújik.
Boldognak lenni annyit tesz, mint jelen lenni – magyarázza szótagolva – csak aki jelen van életé-

ben, ismerheti meg önmagát és az életet!
Elhűlve nézek rá, ő pedig tapsol, hátrakapja a fejét, teli torokból kacag, szinte szikrázik valószí-
nűtlenül fehér fogsora.

El van ragadtatva! Megfejtette! Megfejtette!
Az a bizonytalan érzésem van, hogy nem fogok ellenállni tudni, ha a következő pillanatban felkér;

perdüljünk táncra, a fölött való örömünkben, hogy ezt a kérdést egyszer s mindenkorra elintéztük.
Egy bizonyos, s ezt vallom és hittel, hitelesen állítom és igazolom: ez a fiatalember jóhiszemű,

semmiképpen nem szélhámos és kalandor. A mértéke lehet hamis: a mérlege semmiképpen sem
az. Bőrét viszi vásárra, tulajdon képzeteiből építi fel gondolatait, a szavakat nem dobálja, vélet-
lenre bízva magát, mint a kockavető – hisz benne, hogy az összefüggés, amit találni vélt közöttük,
igazolódik a valóságban. A szónak gyermeki és emberi értelmében gondolkodik.”

***

1929-ben az Európai Teozófiai Társulatok Föderációja ismét Budapesten tartotta kong-
resszusát májusban, pünkösdkor. Annie Besant ismét hazánkba látogatott. A gyűlést a budapesti
Vajdahunyad várban tartották. Utána mindenki elutazott a valódi Vajdahunyad várba, Erdélybe.

Utólagos jóvátétel gyanánt (mivel a Magyar Teozófiai Társulatot kizárták az I. világháború
alatt a Teozófiai Társulatok közül) Annie Besant-tól székházépítés céljára egy nagyobb ado-
mányt kapott a Társulat, amit mások adományai még gyarapítottak.

1930-ban a Magyar Teozófiai Társulat a Rózsadombon a Berkenye utcában vásárolt egy
szép villát székháznak. A Társulat 1931. június 24-én költözött át a Délibáb utca 20. szám alól a
Berkenye utca 3-ba. Egy nagyobb összeggel azonban adós maradt. Sajnos csak 1937-ig tudtak ott
dolgozni, mivel kiderült, hogy adóssággal terhelt ingatlant vásároltak.
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1932-ben Rátonyi Ákosné lemondott. A közgyűlés Selevér Flórát választotta meg, aki elő-
zőleg a Teozófiai Társulatok Európai Föderációjának titkára volt. 1921. március 5-én lépett be a
Holland Teozófiai Társulatba, 1931-ben vette át a MTT. Ő maradt aztán a Társulat elnöke mindad-
dig, míg azt a kommunista kormány fel nem oszlatta, be nem tiltotta 1950-ben és az ingóságait is le
nem foglalta.

1937-ben az Annie Besant adományából vásárolt Berkenye utcai székház pénzügyi terhei,
problémái megoldására az épületet végül el kellett adni. Az év végén a Lipthay utcában béreltek
lakást. A berendezést áthozták, a munka megindult. Selevér Flóra az egyik szobában lakott. A má-
sik szobában a könyvtárat helyezték el.

1939 májusában a hollandiai Naardenben, a teozófus központban a magyar teozófusok ma-
gyar hetet rendeztek, amelyen Hary Gizella és Vadnay Emma vettek részt, ők képviselték Ma-
gyarországot.

Körlevél 1943. márciusában

Kedves Testvéreim!
… Közelednek a húsvéti ünnepek és velük az a csodálatos erőkiáradás, ami ennek, a minden

ünnepek közt legnagyobbnak a sajátossága. Az ember fia lerázza magáról magáról az anyag terhét.
Egy ideig még a földön marad, de nem köti őt többé az anyagi világ - szabadon jár-kel embertársai
között. Ne feledjük, hogy a húsvét szent ünnepén nem a keresztre feszítésen van a hangsúly, hanem a
feltámadáson! A húsvét leckéje mindnyájunk leckéje, mindnyájunk példája, ami után törekednünk
kell - ezért állítja elénk ezt a példát a Mesterek Mestere. A húsvét (mint minden nagy ünnep külön-
ben) nemcsak a kereszténység ünnepe, sőt, nemcsak az emberiség ünnepe, hanem az egész természe-
té, az egész teremtésé. A fejlődés egyik legfontosabb fázisának az ünnepe, mert azon a nagy beava-
táson, amit a húsvét jelképez, át kell menni mindennek, ha elérkezik az ideje. S mivel a magasabb
világokban nemcsak jelkép, hanem természeti tény, kozmikus történés, azért árad ki az a hatalmas
erő, aminek a hatásában részesülhetünk, ha tiszta szívvel és fogékony elmével nyitjuk meg magunkat
beáradásának. S ez a tudat: hogy nem a keresztre feszítésen van a hangsúly, hanem a feltámadáson,
adjon erőt az emberiség jelenlegi keresztre feszítésének örömteli elviselésére.

Testvéri üdvözletekkel Selevér Flóra, a MTT elnöke

A külső munka csak 1944-ben csökkent a minimálisra, papíron hivatalosan szünetelt. Össze-
jövetelek nem voltak 1944-ben. Ugyanis a német megszállás alatt az akkori belügyminiszter utasí-
totta a társulatot, hogy zárják ki a zsidó származású tagokat a társulat tagjai közül.

Selevér Flóra 1944. március 19-ére rendkívüli közgyűlést hívott össze a zsidótörvények
megjelenése miatt, ahol megállapították, hogy a felszólítás ellentmond a Társulat alapelveinek
és szellemiségének. Ezért hivatalosan feloszlatták a Magyar Teozófiai Társulatot. Zsidókat
rejtegettek, keresztleveleket hamisítottak, lengyel és más menekülteket segítettek a tagok a háború
alatt.

Taglétszám: 1926-ban: 418 fő • 1935-ben: 250 fő • 1937-ben: 212 fő • 1939-ben 170 fő •
1940-ben: 166 fő • 1941-ben: 155 fő • 1942-ben: 176 fő • 1943-ban 205 fő.
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A „TEOZÓFIA” FOLYÓIRAT TOVÁBBI SORSA4

A I. világháború után, ahogy sok más lap, a Tanácsköztársaság ideje alatt a Teozófia folyó-
irat sem jelenhetett meg. A Társulat a folyóiratot gazdasági nehézségek miatt sem tudta fenntartani.
Két- vagy négyoldalas litografált oldalra csökkent 3 éven keresztül. 1921-1926-ig kéthavonta jelent
meg.
1923. Szerkesztő: Reisch Alfréd, A kiadóhivatal vezetője: Szlemenics Mária

1925. A Keleti Csillagrend térhódításával a Társulaton belül átrendeződtek az erőviszonyok. „Ke-
leti Csillag” majd „Csillag Értesítő” címen magyar csillagrendi folyóirat jelent meg. A lapot a Kele-
ti Csillagrend magyarországi képviselője, Reisch Alfréd szerkesztette és adta ki. A MTT folyóira-
tának szerkesztését más vállalta el.

1925. 5-6. szám Felelős szerkesztő: Dr. Blaskovich Lajos
A lapot szerkesztő bizottság szerkesztette, adományokból, felülfizetésekből végezték a folyóirat
fejlesztését és új kiadványok kiadását.

Az 1927-1928. évben a folyóirat összevont számokkal jelent meg.
Szerkesztőség és kiadóhivatal: VI. Délibáb u. 20.
1928. Tagsági díj tartozások folytán a Társulat anyagi helyzete válságossá vált, hogy a legszüksé-
gesebb kiadások fedezésére sem volt képes. Lapunk számára Nádler Róbert testvérünk 80 pengőt és
Glüchlich Arthur Adyarban tartózkodó testvérünk pedig 1 angol fontot adományozott. Segítségük
oly időben érkezett, amikor Társulatunk súlyos anyagi helyzete folytán lapunk már hosszabb ideje
meg sem jelenhetett. • Perselygyűjtés 230 pengő 52 fillért jövedelmezett. Szűkös anyagi viszonyai
miatt a Társulat az elmúlt év folyamán épp úgy, mint az elmúlt esztendőkben, a folyóirattól és egy
rövid röpiratszerű füzettől eltekintve, semmit ki nem adhatott, pedig égető szükség volna rá.

1929. Az elnök megjegyzi, hogy a Társulat lapja, a TEOZÓFIA további megjelenését pénzhiány
miatt be kell szüntetnie a Társulatnak. A sokkal olcsóbban előállítható „Teozófiai előadások”
című kiadvány fog ezután megjelenni. Sajnos ezekből a példányokból csak néhány maradt meg a
Társulat birtokában, a többi a történelem folyamán megsemmisült.

Egy ideig a TEOZÓFIAI KÖRLEVÉL-ből értesülhettek a Társulat tagjai az aktuális események-
ről, programokról és olvashattak cikkeket. Csak néhány példány maradt fenn az 1937. és 1943.
március közötti időkből.
Felelős kiadó: Selevér Flóra, a MTT elnöke, Szerkesztőség címe: II. Báró Lipthay u. 9.

KÖRLEVÉL A MAGYAR TEOZÓFIAI TÁRSULAT TAGJAIHOZ
Budapest, 1938. április
Kedves Testvéreim!
Kérem, legyenek türelemmel, ha a körlevelet nem kapják pontosan, mert ennek így kell lenni. Ti.
mivel folyóiratot nem szabad kiadnunk, időről-időre a szükséghez mérten küldünk szét körlevelet, de
ennek nem szabad egyenlő időközökben megjelenni, nehogy folyóirat jellege legyen. Ez a magyará-
zata, hogy nem jön a körlevél havonta pontosan.
Selevér Flóra, a Társulat elnöke

4  Centenáriumi összeállításunk jobbára a - bár hiányosan, de még fellelhető - teozófiai folyóiratok alapján készült.
Fontosnak tartjuk a lapnak, mint a társulat fő médiumnak a szerepét a 100 éves társulat történetében.
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V.  1945-től A FELOSZLATÁSIG

A Magyar Teozófiai Társulat munkája a II. világháború befejeződésével újból megindult
1945-ben, a Lipthay utcában. 15-20 fős aktív csoport alakult ki, amely a társulat magját alkotta:
Karsay Lilla, Selevér Flóra, Aich Melinda a teozófiai társulat lelkes hajtóerői voltak. A következő
alosztályok működtek: Adyar, Besant, Giordano Bruno, Rákóczi, Szivárvány, Szolgálat, Uránia,
majd később a Tevékenység ifjúsági alosztály.

Tagdíj: Közöljük kedves tagjainkkal, hogy a társulati tagdíj egy hónapra 2 forint. Ez az összeg fo-
lyó év augusztus hónaptól érvényes. …Az igazgatóság úgy határozott, hogy az elmaradt tagdíjak
kiegyenlítése fejében csupán bizonyos összeg megtérítését kéri a tagoktól. Az összeg megállapítását
mindenki saját belátására bízzuk, s csak arra kérjük tagjainkat, hogy anyagi képességeik mellett
vegyék figyelembe a tagdíj nem fizetés hosszabb vagy rövidebb idejét is. Ugyancsak kérjük a tagdí-
jak, illetve hátralékok mielőbbi kiegyenlítését is, mivel a társulati kiadások (lakbér, fűtés, világítás,
papír-és bélyegköltségek, stb.) csak akkor fedezhetők, ha mindenki pontosan fizeti tagdíját.

Előadások szervezése: A csütörtöki összejövetelek, illetve később az előadások, további intézkedé-
sig du. 6 órakor kezdődnek, s csak társulati tagok látogathatják.

A MTT vezetősége foglalkozik azzal a gondolattal, hogy ez évben – mint az a régebbi időben
is szokásban volt - nyilvános előadásokat tartson a Teozófia iránt érdeklődők számára. Minthogy a
társulati helyiségek erre a célra nem alkalmasak, termet kellene bérelni minden alkalommal. Az
igazgatóság reméli, hogy az akadályok – melyeknek nagy része anyagi természetű – elsimulnak, s
ebben az évben már sikerülni fog a teozófiai tanításokat szélesebb nyilvánosság elé tárni.

1946. november 24-én, vasárnap délután 6 órakor lesz a MTT hosszú évek után első nyil-
vános előadása Társulat helyiségeiben. Az előadás címe: „Teozófia, mint modern világnézet”, az
előadó dr. Ráth Zoltán. Minthogy a Társulat helyiségei csak kevés hallgatót fogadhatnak be, arra
kérjük kedves tagjainkat, hogy ugyanakkor, amikor minél szélesebb körben biztatják ismerőseiket az
eljövetelre, maguk maradjanak távol, hogy az idegenek számára több hely legyen. Ha ez a kísérlet
sikerül, és szépszámú idegen hallgatóságunk lesz, legközelebbi előadásunkat már bérelt és nagyobb
befogadó képességű teremben tarthatjuk.

A MTT munkaterve az 1946/1947. munkaév első felére
október 3. Martinovich Ernő: Okkult természettudomány • október 10. Renner Pálné: A gondolat-
erőről • október 17. Milyen hatással van a gondolat az ember egészségi állapotára? Eszmecsere 5-
10 perces szabad hozzászólásokkal. Bevezeti: Dr. Martinovich Géza • október 24. Aich Melinda:
Teozófia és ökonómia • október 31. Dr. Arundale: A szentség útja. Ismerteti: Dr. Martinovich Géza
• november 7. Martinovich Ernő: Új erkölcsiség felé • november 14. Miért teremtette Isten a világ-
egyetemet olyannak, amilyen? Miért volt Istennek szüksége a számtalan Monád segítségére, akik
mi vagyunk? Eszmecsere 5-10 perces szabad hozzászólásokkal. • november 21. Stichleutner Er-
zsébet: A számok tudománya • november 28. Symposion: „Nevelés, mint szolgálat” Munkay
Józsefné, Dr. Hary Györgyné, Major József, Kakódy Marica • december 5. Engel Imréné: Zsidó
problémák • december 12. Dr. Letenoczky Ferenc: Kapcsolatunk a Szentháromsággal • december
19. Martinovich Ernő: Szintetikus világnézet
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Alosztályi élet
Az új munkaév kezdetén sok új és talán régi tag is felveti magában a kérdést: melyik alosz-

tályhoz csatlakozzam? Ezért talán hasznos lenne a MTT alosztályait külön-külön bemutatni. A ta-
nulmányozásnak és együttes munkának mindegyikben más és más lehetőségei nyílnak, s a tagok
kiválaszthatják azt az alosztályt, amely érdeklődésüknek legjobban megfelel. Valamely alosztályhoz
való tartozás különben is kötelező a Társulatban, mert hiszen a nemzeti társulatok fő pillérei az
erős alosztályok. A tagok egyéni fejlődése szempontjából is nagyon hasznos, ha egy alosztály inti-
mebb és szűkebb keretei között találnak maguknak tevékenységi területet.

A MTT-nak összesen 9 alosztálya van, ezek a következők:

Adyar alosztály: Az újonnan belépő tagok kedvéért alakult, és ennek megfelelően a teozófiai alap-
fogalmakat tisztázza. Akinek nincs sok ideje a tanulmányozásra, különösen nagy segítségére lehet
ez az alosztály, mert teozófiai tudását itt biztosan megalapozhatja. Érdeklődőket – ugyanezen meg-
gondolásból – szívesen látnak.
Besant alosztály: Erős kapcsolatot tart fenn a Nemzetközi Társulat mindenkori elnökének célkitű-
zéseivel. Az elmúlt években dr. Arundale Open Letter-jeit és egyéb cikkeit ismertette, most C.
Jinarajadasa  munkáival  foglalkozik,  hogy  az  új  elnök  személyét  és  munkáit  közelebb  hozza  a  ta-
gokhoz. A nemzetközi teozófiai élet híreit, az új irányelveket, a folyóiratok érdekesebb cikkeit mind
élénken figyeli.
Giordano Bruno alosztály: Jelenleg a Bhagavad Gita-t tanulmányozza, hogy e fenséges mű segít-
ségével a keleti bölcseletet közelebb hozza a nyugati ember megértéséhez, megismertetve ezt a ma-
gasrendű erkölcsiséget, amelyre a tépett lelkű európai embernek olyan nagy szüksége van. De a
mindennapi élet nehézségeiben és harcaiban is óriási segítséget és biztonságot nyújt e mű szellemé-
nek befogadása.
Rákóczi alosztály: A MTT legrégebbi alosztálya, több mint 25 éve szinte megszakítás nélkül mű-
ködik. Célja, hogy a névadó nagy Mester szellemében munkálkodjék. Rákóczi nemes alakja, lova-
giassága, önzetlensége, bölcs lemondása a példakép. Ő mutatja az utat egy új Európa felé, amelyért
régebbi életeiben – mint Hunyadi János és St. Germain grófja – annyit munkálkodott.
Szivárvány alosztály: Tagjait egyéniségüknek megfelelő vonalon – mindenkit a maga sugarán –
óhajtja nevelni. E munkához segítségül hívja az angyalokat, akiket szertartásos munkával és medi-
tációval lehet legjobban megközelíteni. Ebben a megtisztult atmoszférában könnyebben kibonta-
koznak az egyéni jó tulajdonságok és hajlamok. A megértés és béke szellemében végzett közös
munka felemelően és megtisztítóan hat nemcsak a résztvevőkre, hanem – a láthatatlan világokban
tovább terjedve – tágabb körökre is.
Szolgálat alosztály: Célja, hogy tagjaiban az önzetlen szolgálat és odaadás erényét fejlessze ki.
Ezeket az erényeket a mindennapi életben, közvetlen környezetünkben, bőségesen van alkalmunk
gyakorolni, és az alosztály tagjai a szolgálat és odaadás praktikus kifejezésére törekednek. Az erre
való készséget és lelki beállítottságot fejlesztik az összejövetelek a rendszeres önfelajánlással és a
megfelelően kiválasztott tanulmányokkal.
Tevékenység alosztály: Ifjúsági alosztály, 30 éves korig lehet belépni, 35-ig bennmaradni. Tagjai
az ifjúság lelkesedésével és kutatásvágyával keresik az élet problémáira a teozófia adta feleletet. Ez
a keresés – az élet értelmének és önmagunk helyének a keresése – a legjellemzőbb az alosztályra,
amely jelenleg a Gondolatok a Mester lábainál című könyvecskével foglalkozik.
Törvény alosztály: A MTT legifjabb alosztálya, csak most alakult. Célja, hogy segítse a zsidóságot
helyének felismerésében és küldetésének betöltésében. Önismeretre tanít a tárgyilagosság szellemé-
ben. Ismerteti a zsidó szellemi élet nagyjainak írásait, ezzel is hozzájárulva egy tisztultabb zsidó
lelkiség kialakításához.
Uránia alosztály: Régebbi összejövetelein az asztrológiával foglalkozott, ezzel segítve hozzá tagja-
it önmaguk megismeréséhez. Most a jóga-rendszereket magyarázza, hogy tisztázza a nyugati ember
előtt ezt a felkapott és vonzó, de nem veszélytelen keleti tudományt.
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Beszámoló az 1946. december 28-29-én tartott közgyűlésről
Jelen van: 82 tag

… A közgyűlést a MTT alelnöke, dr. Martinovich Géza folytatta le, aki megnyitó beszédében
vázolta a MTT alapítását és 40 éves történetét. Majd visszapillantást vetett az elmúlt társulati évre.
1946. szeptember 30-án a taglétszám: 196 fő volt.  A közgyűlés idején a taglétszám már 210 körül
mozgott.

A MTT anyagi helyzete nem volt rózsás az elmúlt esztendőben. Kiadásait nem annyira tag-
sági díjakból, mint inkább a külföldről kapott segítségből és saját kiadványainak eladásából szár-
mazó bevételekből fedezte. Külföldi teozófusok segítségének köszönhető, hogy a MTT helyiségeit ki
lehetett festetni és a téli tüzelőt is be tudtuk szerezni. A tagsági díjat a közgyűlés változatlanul havi
2 forintban állapította meg. A jövő évi költségvetés szintén deficitesnek ígérkezik. A MTT jobban
szeretné, ha a hiányt inkább a tagok önkéntes tagdíjemeléséből pótolhatná, a remélt újabb külföldi
támogatást pedig teljes egészében könyvkiadásra fordíthatná. Martinovich Ernő beszélt szép számú
érdeklődőnek és tagnak A teozófus életről.

A Magyar Teozófiai Társulatnak illusztris vendége volt 1947. év május hónapban Dr.
Adrian G. Vreede holland teozófus. Tudásával, fáradhatatlan érdeklődésével és szeretetreméltósá-
gával új lendületet adott a különböző irányú tevékenységeknek. Május 22-én a Társulat előadóter-
mében „Die Wiederbelebung der Mysterien” címmel előadást tartott, amelyben kifejtette, hogy az
Istennel való egyesülésnek két útja van, az egyik a jóga gyakorlása, a másik – amely könnyebben
járható – a misztériumokban való részvétel.

A MTT külfölddel való pénzügyi kapcsolatainak lebonyolítására (a tagdíjak 15%-ának befi-
zetése a Föderáció pénztárába, külföldi teozófus lapok megrendelése, kongresszusok, külföldi tan-
folyamok részvételi díjainak befizetése, stb.) az igazgatóság külföldi összekötő tisztet bízott meg
Szentmarjay Kálmánné személyében. Kakódy Marica lett a Teozófiai Nemzetközi Levelezési
Liga megbízottja Magyarországon. Az elhangzott előadások szövegét vagy kivonatát adandó alka-
lommal minden egyes vidéki tagnak megküldi, és tájékoztatja őket a Társulatban történtekről.

A régi szokáshoz híven csütörtök délutánonként a nyári hónapokban is összejönnek azok,
akiknek ez már valóságos életszükséglet. Ilyenek pedig elég sokan vannak, legalábbis a statisztika
azt mutatja, hogy a nyári hónapokban a csütörtök délutáni átlag legalább annyi, mint a munkaév
folyamán az előadásokon. Úgy látszik, a tagokat nagyon vonzza az a közvetlen eszmecsere, amit az
utóbbi években rendszeresítettünk a nyári délutánokon. Két régebbi tag bevezeti az általuk válasz-
tott témát, majd hozzászólásokat kérnek a jelenlévőktől. Ezek a hozzászólások rendesen igen tanul-
ságosak, érdekesek és nem egyszer humorosak. Az egész nagyon közvetlen, és megvan az a jó olda-
la, hogy a tagok jobban megismerik egymást, mert ezeken a délutánokon nekibátorodnak azok is,
akik különben csak a csendes megfigyelő szerepét játsszák. Az összejövetelek, további intézkedésig,
minden csütörtök délután 7-8-ig lesznek, de előtte már egy órával lehet a könyvtárba jönni és köny-
vet cserélni.

A Kerekasztal Konferencián a Magyar Teozófiai Társulatot Selevér Flóra, a MTT elnöke
képviseli. A Munkás Hétre a  svájci  társulat  ingyen  ellátást  biztosított  minden  országból  2  fiatal
teozófus számára. Az itteni ifjúsági alosztály képviseletében Halaman Irén és Horváth László utaz-
nak ki.
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Beszámoló az 1947. október 4-5-én tartott közgyűlésről

Az elnök bejelentette, hogy az újonnan módosított alapszabályokat a belügyminisztérium
jóváhagyta, és a közgyűlést már ezek szerint vezetik le. Kisebb változtatásoktól eltekintve, lényeges
eltérés az új alapszabályoknál az, hogy az adminisztratív ügyeket intéző úgynevezett igazgatóságot,
amely a tisztikarból, alosztály-elnökökből és 3 választmányi tagból állott, kettéosztották intézőbi-
zottságra (ez áll a tisztikarból) és választmányra (tisztikar, alosztály-elnökök és választmányi ta-
gok együtt). Ez azért volt szükséges, hogy a kisebb jelentőségű ügyeket a tisztikar könnyebben elin-
tézhesse, s a választmány csak fontosabb esetekben üljön össze.
Egyhangú határozattal megválasztották a következőket:
Elnök: Selevér Flóra • Alelnök: Dr. Martinovich Géza • Titkár: Horváth László • Pénztáros: Aich
Melinda • Ellenőr: Renner Pál • Háznagy: Kameniczky Andrásné • Ügyész:  Dr.  Ráth  Zoltán •
Könyvtáros: Reicher László • Szerkesztő: Hary Györgyné • Választmányi tagok lettek:
Szentmarjay Kálmánné, Kakódy Mária és dr. Letenoczky Ferenc

A MTT teával vendégelte meg tagjait, majd a tagok és meghívott vendégek számára Selevér
Flóra tartott előadást: Okkultizmus, túlhaladott okkultizmus és pszeudo-okkultizmus címen.

A MTT munkaterve az 1947/1948-ra

1947. október 9. Dr. Ráth Zoltán: Mi a miszticizmus? • október 16. Symposion: Csilling Dezső: A
Teozófia mennyiben tudomány? Polner Rudolf: A T. mennyiben vallás? Dr. Szekeres Antal: A T.
mennyiben bölcselet? Szentmarjay Zsófia: A T. mennyiben művészet? •
október 23. Dr. Martinovich Géza: A Teozófia és a tudományok találkozása - Néhány új szempont
az orvostudományban • október 30. Kérdések és feleletek. Kérjük a tagokat, esetleges kérdéseiket
küldjék be legalább egy héttel előbb. • november 13. Martinovich Ernő: Cselekvő Teozófia • no-
vember 20. Aich Melinda: A Teozófia megjelenése korunkban • november 20. Symposion: Az Is-
teni Bölcsesség magvetői - Dr. Letenóczky Ferenc: Pythagoras, Martinovich Ernő: Platon, Paál
Gyula: Marcus Aurelius, Dr. Ráth Zoltán: Bacon,
Dr. Szekeres Antal: Schopenhauer • december 4. Dr. Hary Györgyné: C. W. Leadbeater, az okkult
kutató • december 11. Spitzer Albert: Az akarat szabadságának problémája •december 18. Össze-
jövetel az ifjúsági csoport rendezésében.

A MTT alosztályai is 1947. októbertől kezdve megkezdik ismét működésüket. Szeretném tagjaink
figyelmét itt ismét felhívni, hogy az Adyar alosztály, amely összejöveteleit minden hó 2. és 4. szerdá-
ján a MTT helyiségében tartja, a Teozófia alapvető tanításait magyarázza du. 6-7-ig új tagoknak és
komoly érdeklődőknek. Igen kívánatos tehát, hogy az újonnan belépő tagok rendszeresen látogas-
sák az Adyar alosztály összejöveteleit, annál is inkább, mert ez nem képez akadályt abban, hogy a
többi alosztály munkájával is megismerkedjenek. Sőt, igen szükséges és hasznos, hogy tagságuk első
évének leteltével tudatosan csatlakozhassanak ahhoz az alosztályhoz, amely hajlamuknak, ízlésük-
nek legjobban megfelel. Mindemellett azonban igen ajánlatos, hogy jól megalapozzák teozófiai tu-
dásukat, mert az alosztályokban már részleteket tanulmányoznak, és ez alapok nélkül néha nehéz.
Az Adyar alosztály tehát arra való, hogy az alapvető tanításokkal megismertesse az új tagokat és
azokat, akik később esetleg tagok akarnak lenni. Ha az új tag tehát komolyan kívánja tanulmányoz-
ni a Teozófia alapvető tanításait, mert így hasznosabban hallgathatná az előadásokat is, szükséges,
hogy rendszeresen látogassa ezeket a bevezető, kurzusszerű összejöveteleket.
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Nyilvános előadások vasárnapokon az Ügyvédi Kamara dísztermében (V. Szemere u. 10.) minden-
kor 18-19 óráig.

A MTT idei első nyilvános előadását 1947. október 19-én tartotta az Ügyvédi Kamara dísz-
termében. A kb. 130 főnyi hallgatóság feszült figyelemmel hallgatta Martinovich Ernő: A közösség
szelleme című előadását. Az előadó a francia forradalom hármas jelszavából kiindulva, szembeállí-
totta egymással a két elsőt: a szabadságot, vagyis az egyéniség érvényesülését, és az egyenlőséget,
vagyis a közösség uralmát, amelyet a harmadik: a testvériség eszméje, a konkrét gondolkodásnál
magasabb síkon hoz szintézisbe. A TT célkitűzéseiben a testvériségből indul ki, és ezzel megadja az
emberiségnek az alaphangot, amelyen az elkövetkező idők vezérszólamának felépülnie kell.

Emlékeztetjük tagjainkat, hogy 1947. november 16-án dr. Letenoczky Ferenc: Új világ kü-
szöbén és 1947. december 14-én dr. Ráth Zoltán: A láthatatlan világok címen ad elő du. 6 órakor
az Ügyvédi Kamara dísztermében. Ahogy a közgyűlésen az elnöktől hallottuk, fontos, hogy ezekre
az előadásokra a tagok ne csak meghívókat küldessenek ismerőseiknek, hanem, hogy azokon maguk
is minél nagyobb számban megjelenjenek. Bár nyilvánvaló, hogy a tagok a nyilvános előadásokon
sok újat nem hallanak, mégis szükséges jelenlétük azért, hogy tudásukkal és jóakaratukkal erősítsék
az előadó által épített gondolatformát, ami így sokkal hatásosabb, nagyobb és erősebb lesz. Ezzel
megkönnyítik az előadó dolgát és a hallgatók megértését is. Azzal pedig, hogy pontosan megjelen-
nek, hogy csendben leülnek a kijelölt helyekre, hogy esetleg értelmes, általános érdekű kérdéseket
tesznek fel előadás után, amelyeknek megválaszolása segíti a még járatlanokat a tárgy megértésé-
ben, mindezzel harmonikus légkört teremtenek, „megfertőzik” a jelenlévőket a testvériség szellemé-
vel. Ez a tagok feladata a nyilvános előadások látogatásakor, ez az ő „okkult” ténykedésük. Nem
megvetendő feladat. A belépő és helyet foglaló közönségnek éreznie kell, hogy a teozófiai nyilvános
előadásokon más légkörbe jön, és valami – számára esetleg megmagyarázhatatlan – jóleső érzéssel
távozik, amit máshol nem kaphat.

1948. január 1-én újévi üdvözlet a MTT elnökétől, Selevér Flórától

Szerető szívvel kívánok boldog új évet a MTT tagjainak. Kívánom, legyen ez az év igazán
„új”. Kezdve új elhatározásokkal, telve új, odaadóbb, örömtelibb, áldozatosabb munkával. Igen,
áldozatosabbal. Mert munkánknak csak akkor van igazán értéke, ha áldozatos, vagyis ha mint fel-
ajánlást végezzük a Legmagasabbnak, ha csak a szolgálatot tartjuk szem előtt, amit tenni iparko-
dunk a világnak, nem törődve sikerrel vagy kudarccal, elismeréssel vagy kritikával, sőt még a saját
kielégültségünkkel sem. Emberé a munka, Istené az áldás. Más szavakkal: a Törvény működik, és
mindennek megvan a maga eredménye, ami ellenkező irányú és ugyanolyan erős, mint a megindí-
tás, a felajánlás. Ez nemcsak fizikai törvény. Ha erőtlen, magunkra határolt, más szóval: önző az
indítás, a felajánlás, akkor kevés, erőtlen az áldás is. Ha a felajánlás erős, magasba törő, minden
irányba terjedő, önmagunktól távolodó, az áldás abból a régióból fog reá hullni, amelyikbe a fel-
ajánlás terjedt. De még evvel az áldással sem szabad törődnünk, mert ez is homályosítaná felaján-
lásunk tisztaságát.

Tiszta öröm csak a tiszta áldozat, mert az igazi áldozat nem önmegtagadás, hanem Ön-
kifejezés, magasabb énünk érvényesülése. Minél jobban „feláldozza”, vagyis megszenteli magát az
alacsonyabb rendű a magasabb szolgálatában, annál jobban tud a magasabb rendű érvényesülni,
kifejeződni. Segítsük ebben az új évben igazi, magasabb Énünket ilyen kifejeződéshez, érvényesülés-
hez önfegyelem, önzetlen szolgálat, áldozatos munka által. Ezek vezetnek ahhoz a szabadsághoz,
amit semmi, senki el nem vehet tőlünk.  Ezek adják meg azt a békét, amely azoké, akik „az Örökké-
valóban élnek”, vagyis tudatukat nem korlátozzák a múlandó dolgokra.

Irányelvünk tehát erre az évre ez legyen: szabadítsuk fel magasabb Énünket alsóbb termé-
szetünk fegyelmezésével, megszentelésével, „feláldozásával”, és éljünk az Örökkévalóban, vagyis
helyezzük tudatunk súlypontját, törekvéseink célját azokba a dolgokba, amelyeket „a rozsda meg
nem emészt”. A többi megadatik.
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Selevér Flóra (1884 – 1950)
A MTT elnöke 1932-1950-ig
Teljes életével élte a teozófiát

Nem egészen egy éve alakult meg Magyarországon is  a Kerekasztal Rendje. Ez a nem-
zetközi ifjúsági mozgalom az ifjúság spirituális nevelését mozdítja elő. A Kerekasztal Rendje a régi,
középkori mintára Artur király és lovagjainak eszményeit tűzi maga elé. Tiszta élet, igaz beszéd,
embertársaink szolgálata és a nemes lovagiasság – ezek az eszményei, amelyeket összejövetelein
egyrészt szertartások segítségével, másrészt a közvetlenebb „kerekasztal” melletti megbeszélések
formájában igyekszik megvalósítani. Tagjai lehetnek 7 éves kortól fiúk és lányok, akiknek szülei
beleegyezésüket adják. A tagok minden reggel emlékezetükbe idézik fokozatuk jelmondatát, azon
kívül mindegyik választ magának valami szolgálatot, amit a felajánlás szellemében végez. Végül –
magasabb fokon – megtanulja a bensejében rejlő spirituális erőket a jellem formálására felhasznál-
ni.

A magyarországi Kerekasztal Rendje a MTT helyiségeit használja összejöveteleinél. Vezető
lovag: Selevér Flóra. Jelenleg 2 csoportja van, az egyikben 7-14 éves korig, a másikban 14 évtől
fölfelé tevékenykednek a fiatalok. Legutóbb 1948. január 6-án tartották közös szertartásos összejö-
vetelüket, amelyen különböző avatások és az úgynevezett Virág-szertartás ment végbe számos
meghívott érdeklődő jelenlétében.

A választmány jelentése az 1948/1949. társulati évről
A társulati év első felében a szokásoknak megfelelően vegyes témájú előadások szerepeltek

csütörtöki összejöveteleink műsorán két symposionnal tarkítva. Ezek közül az első négy a kvalifi-
kációról, a második a négy nemes igazságról szólt.

A második félévben a Teozófia alapvető tételeit tárgyalták az egyes előadások. Új színt je-
lentettek az agytröszt-szerű megbeszélések. Ezeken egy-egy témakör befejezése után Martinovich
Ernő, mint vitarendező vezetésével 3 előadó és a hallgatóság 2 képviselője eszmecserét folytatott az
elhangzott előadások kapcsán felmerült kérdésekről. A 2. félév előadói: Martinovich Ernő, dr. Ráth
Zoltán, Aich Melinda, dr. Letenoczky Ferenc, dr. Hary Györgyné, dr. Polner Rudolf, Kakódy
Marica, dr, Martinovich Géza, Vadnay Emmy. A hallgatóság képviselői: Reicher László, Karsay
János, Szentmarjay Zsófia, Horváth László, Nagy Mihály.

Az alosztályok száma változatlanul 7 maradt.
Besant alosztály: Az elmúlt évben a The Theosophist-ból az Őrtoronyból című rovatot ismertette,
valamint a modern teozófiai irodalmat fordításban, különösképpen Jinarajadasa munkáit. Tagjainak
száma: 13.
Giordano Bruno alosztály: Annie Besant: A sors törvénye című könyvét tanulmányozta Tagjainak
száma: 16.
Harmónia alosztály: Összejövetelein különféle teozófiai tárgyú cikkek és önálló előadások szere-
peltek, valamint kérdés-felelet összejöveteleket is tartottak. Tagjainak száma: 8.
Rákóczi alosztály: A Manu törvénye című könyv képezi összejöveteleik témáját. Tagjainak száma:
24.
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Szivárvány alosztály: Célja a szertartásos munka bekapcsolása az ember életébe az egyéni és kol-
lektív munka szempontjából. Taglétszáma: 19.
Szolgálat alosztály: Az elmúlt évben C.W. Leadbeater: Beszélgetések a Mester lábainál című
könyv, a 7 sugár irodalma és jelentősége, különböző cikkek szerepeltek az összejövetelek műsorán.
Tagjainak száma: 14.
Tevékenység alosztály: A.Besant: Az Előcsarnokban és Jinarajadasa: The First Principles of
Theosophy című könyveit tanulmányozta az elmúlt évben.

Az összejövetelek látogatottsága idén is növekvő tendenciát mutatott. 33 összejövetelt tartot-
tunk. Összes látogatók száma 2216. A látogatók átlagos száma 67.  Nyári összejövetelt, amelyen
érdeklődők is részt vehettek, 14 alkalommal rendeztünk, összesen 1026 résztvevővel Átlagos láto-
gatottság: 73 személy.

1946. szeptembertől a TEOZÓFIAI ÉRTESÍTŐ c. lap jelent meg kéthavonta, valószínűleg a
MTT betiltásáig, 1950-ig. Az Értesítő szerkesztője: Hary Györgyné.

Kérjük kedves olvasóinkat, hogy az Értesítő költségeihez számonként legalább 1 forinttal járuljanak
hozzá, mert a 2 havonkénti folyamatos megjelenést csak így tudjuk biztosítani. (1946. november)

Magyar Teozófus Ifjúság
Ezzel a címmel indult meg decemberben az ifjúsági alosztály lapja 1948. januárjában.

Martinovich Ernő (1895 – 1959)
A Magyar Teozófiai Társulat
legjobb előadója 1921-1950-ig
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A TÁRSULAT FELOSZLATÁSA

A kommunisták hatalomra jutásuk után egyre-másra tiltották be a különféle társaságokat. Az
ellenőrző vizsgálatok egyre gyakoribbá váltak, részletesek lettek, minden területre kiterjedtek.
Ellenőrizték az ügy- és vagyonkezelést 1949. február 3.-án, majd 1949. június 13. ismét ellenőrző
vizsgálatot tartottak. 1949. november 8.-án egyesületi ügyben beidézték Selevér Flórát a kerületi
elöljáró hivatalos helyiségébe. 1949. november 20.-án be kellett nyújtani a Magyar Teozófiai Társu-
lat 1949. szeptember 30-i évi rendes közgyűlése jegyzőkönyv-mellékleteinek másolatát. 1950. feb-
ruár 9.-én ismét az ügy- és vagyonkezelés körrendelet értelmében lefolytatott ellenőrző vizsgálatát
végezték.

1950. február 16.
Budapest főváros II. kerületének elöljárójától
Tárgy: Magyar Teozófiai Társulat (Budapest, Lipthay u. 9.) feloszlatási javaslata

Belügyminiszter Úr!
Tárgyban nevezett egyesület 1949. október 30-án a rendes évi közgyűlésén felvett jegyző-

könyvet és a fenti egyesület elnökének beszédét csatoltan felterjesztem, melynek alapján javaslom
az egyesület sürgős feloszlatását.

Indokolás:
Mint a mellékletekből megállapítható, az egyesület működése politikai szempontból

nem kívánatos, tekintettel arra, hogy az egyesület felsőbbrendű szellemiségekkel, isteni böl-
csességekkel igyekszik megmételyezni az egyesület tagságát, valamint a tagságán keresztül a
kevésbé öntudatos dolgozókat is befolyásolja. A mellékelt pénztári jelentésből, hogy az egyesü-
let tagjai, illetve vezetőségi tagjai nincsenek megelégedve gazdasági fejlődésünkkel, mert a
pénztári jelentésben hivatkoznak arra, hogy a tagság jelenlegi viszonya nehezebb, mint az
előző években voltak.

Fentiek értelmében kérem Belügyminiszter Urat, hogy fenti egyesület feloszlatásának ügyé-
ben intézkedni szíveskedjék.

Kardos Imre
II. kerületi elöljáró megbízottja

MDP titkár és II. ügycsoport-vezető

1950. március 6.
Belügyminisztérium
Szám: 5633-3/2/1950.
Tárgy: Magyar Teozófiai Társulat (Budapest, Lipthay u. 9.) feloszlatása

Az 1938. XVII. t. c. illetőleg a 7.330/1946. M. E. számú rendelet alapján a tárgyban meg-
nevezett egyesületet feloszlatom.

A miniszter rendeletéből:
Pálfy Ernő miniszteri tanácsos

1950. április 5.
Jegyzőkönyv
Tárgy:
A Belügyminiszter 5633-3/2/1950. számú rendeletének végrehajtása.
A II. kerületi elöljáróság megbízottai közlik a fent nevezett egyesület vezetőségével a belügymi-
nisztériumi rendelet szövegét és a leltár szerinti ingóságokat, valamint a pénztárkönyvek lezárása
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alapján mutatkozó – a valóságos pénzkészlettel egyezően – pénzkészletet lefoglalják, illetve külön
helyiségbe gyűjtve zárolták.
Az előtalált pénzkészlet:

1. Pénztári készpénz 710.42 Ft
2. Könyvtári készpénz 133. – Ft
3. Postatakarék pénztári egyenleg 124.39 Ft (a 30046-os számú csekkszámla)
Összesen: 967.81 Ft

Lefoglaltuk továbbá a 30046-os csekk könyvet.
Az egyesület leltári átvétele – a könyvtár kivételével, melyet a kint lévő könyvek bekérése után haj-
tunk végre – megtörtént. Az ingóleltár tételeinek értékelésére hivatalból történik intézkedés.

A Magyar Teozófiai Társulat ingóságainak leltára
íróasztal (7 fiókkal) 1 db, harmónium 1db, könyvszekrény (üveges ajtó)1db,  konyhaszekrény 2 db,
iratszekrény (zöld) 1db,  fásláda 1db,  könyvespolc 4db,  konyhaasztal 1db,  asztal 4 db,  pohár
14db,  szék 83db,  csésze 16db,  párnázott karosszék 2db,  alumínium kiskanál 21db, fali fogas 6db,
nikkel kiskanál 17db,  álló fogas 1db,  pici kanál 25db,  sokszorosító gép 1db,  vízforraló üst 1db,
írógép asztallal 1db, teáskanna 2db,  fehér kerti asztal 1db,  citromlé kannácska 3db,  háromajtós
em. fehér szekrény 2db,  citromprés 1db,  olajfestmény 3db,  tálcácska 20db,  vízfestmény 2db,
tálca 2db, fénykép 30db,  veder 1db,  mellszobor 1db,  mosogató tál 1db,  asztali lámpa 1db,  fazék
(5 literes) 1db,  tetővilágító búra 3db,  chache pot 1db,  szőnyeg 3db,  szeneskanna 2db,  porszívó
1db,  abrosz 3db,  létra 1db,  tálcakendő 17db,  szakkönyvek 3270 kötet,  ablakfüggöny 8db,  gong
1db,  konyhatörlő 5db,  virágváza 17db,  selyem damaszt asztalterítő 1db.

Jegyzőkönyv a lefoglalt ingóságok felértékeléséről
Összesen 5.433.80 Ft, azaz ötezer-négyszázharminchárom Ft 80 fillér.

Aláírták: Kardos Imre ügycsoport-vezető, Csaba Elemérné előadó, Mécs Károly főkönyvelő
Kameniczky Andrásné háznagy

1950. április 8.
Alulírott, Selevér Flóra arra kérem Elöljáró Urat, hogy a feloszlatott Magyar Teozófiai Tár-

sulat leltárában tévedésből szereplő és így a Társulat vagyonával együtt zár alá vett, kizárólagos
tulajdonomat képező harmóniumot részemre feloldani és visszaszolgáltatni szíveskedjék.

A harmóniumot hosszabb ideje használatra engedtem át a Társulatnak. Legutóbbi – 1949.
évi – leltár összeállításakor betegségem megakadályozott a közgyűlési jelentések, s így a leltár el-
lenőrzésében is. Így került a tulajdonomat képező harmónium a Társulat által használt egyéb tár-
gyak között a leltárba.

Kérésemet szíves jóindulatába ajánlva, vagyok tisztelettel
Selevér Flóra

Alulírott, Kameniczky Andrásné, a feloszlatott Magyar Teozófiai Társulat háznagya Igazo-
lom, hogy a fenti kérvényben szereplő harmónium nem képezte a Magyar Teozófiai Társulat tulaj-
donát s az 1949. leltárba csupán tévedésből került be.

1950. április 18.
Véghatározat
Selevér Flóra, mint a feloszlatott Magyar Teozófiai Társulatvolt elnöke azzal a kérelemmel

fordult hozzám, hogy a fenti egyesület ingóságai között lefoglalt harmóniumot, mely állítása szerint
az ő tulajdonát képezi, számára juttassam vissza. Fent nevezett kérelmét elutasítom.

Kardos Imre II. kerületi elöljáró megbízásából.
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1950. április 20.
Belügyminiszter Úr!

Az 5633-3/2/1950. számú és folyó év március 6-án kelt rendelkezésére jelentem, a Magyar
Teozófiai Társulat egyesületet feloszlattam és a feltalálható ingó és készpénz vagyonát lefoglaltam,
illetőleg zár alá vettem. …

Javaslom és kérem, hogy a feloszlatott egyesület ingóságait és készpénzét elöljáróságunk
kultúrházának adományozni szíveskedjék. Megjegyezni kívánom, hogy kultúrházunk felszerelé-
se és berendezése igen hiányos és – a január 1-én életbe lépett rendelkezés értelmében, mely szerint
az összes intézetek, intézmények elöljáróságunk kebelébe tartoznak – kultúrházunkat előadásaink és
összejöveteleink alkalmával nagyon sok dolgozó látogatja és a rendezéseink sikerének biztosításá-
hoz feltétlenül szükség van megfelelő mennyiségű felszerelésre.

Szükségesnek látnánk továbbá a feloszlatott egyesület vagyonának hovafordítása tekinteté-
ben Belügyminiszter Úr mielőbbi rendelkezését, tekintettel arra, hogy a feloszlatott egyesület főbér-
lője volt annak a 4 szoba összkomfortos lakásnak, amelyből 3 helyiséget az egyesület céljaira hasz-
náltak fel, két helyiségében pedig az egyesület volt elnöknője és egyik vezetőségi tagja lakik, hogy
a kerületben lévő nagy lakáshiányban egy arra rászoruló gyermekes dolgozónak a felszaba-
dult helyiségeket kiutalhassuk.

II. kerületi elöljáró megbízásából
Kardos Imre ügycsoport-vezető

1950. május 31.
Tárgy:
A feloszlatott Magyar Teozófiai Társulat (Budapest, Lipthay u. 9.) könyvtári anyagának felhaszná-
lása.
Belügyminiszter Úr!

A MTA felhívásomra kiszállt dr. Scher Tibor könyvtári vezető személyében és a MTA
részére szükséges könyveket a rendelkezésre álló könyvtári anyagból kiválasztotta és elszállít-
tatta. Az elismerő levél, amely 3500 darab könyvről szól, irattáramban fekszik. Jelentem to-
vábbá, hogy a megmaradt könyvtári anyagot a Papírhulladék-forgalmi N.V. útján zúzdába
szállíttattam, amelyről az átvételi elismervény (863 kg) ugyancsak irattáramban fekszik el. Az
átvett papíranyag értékét a Főváros számlájára átutalni rendeltem el.

Kérem, hogy fenti intézkedésemet utólag jóváhagyni és engem értesíteni szíveskedjék.
Kardos Imre II. kerületi elöljáró megbízottja

1950. decemberében meghalt a társulat elnöke, Selevér Flóra, akit nagyon megviselt a Társulat fel-
oszlatása. 1932 óta sok munkával, lelkesedéssel és áldozatkészséggel vezette élete utolsó percéig a
Magyar Teozófiai Társulatot.

Gyászjelentés Selevér Flóra halálakor
1950. december hó 8-án délután fél 6 órakor, 66 éves korában a magasabb világokba költö-

zött.
Földi maradványait 1950. december hó 14-én, csütörtökön délután 2 órakor kísérjük ki a

Németvölgyi temetőben (Csörsz utca, 61-es villamos) lévő nyugvóhelyére.

„Mert biztos, hogy meghal az élő, s hogy újra születik a holt;
ne bánkódjál tehát az elkerülhetetlenen.”

(Bhagavad Gita, II. 27.)
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VI. 40 ÉV ILLEGALITÁSBAN

A következő 40 évben a Társulat tagjai rendszeresen összejártak, lakásokon csoportos ösz-
szejöveteleket tartottak. Közösen ünnepeltek szilvesztert és újévet az ifjúság és az idősebbek egy-
aránt. Hajókiránduláson voltak a Dunán Visegrádra, és kirándulásokat szerveztek téli-nyári idő-
szakokban Budakeszire, Pomázra, a Rám-szakadékhoz, Dobogókőre, Budaligetre, Börzsönybe, Sá-
rospatakra a Rákóczi várhoz, Esztergomba, Egerbe, de voltak Vajdahunyadon is. Ezeken mindig
nagy társaság vett részt. 1954. júliusban szerveztek először egy ifjúsági táborozást tanulmányozás-
sal, meditálással, beszélgetésekkel Tihanyban. 1958-1969-ig minden év augusztusában kisebb-
nagyobb létszámban táboroztak a Balatonnál, a Tihanyi-félszigeten.

A Teozófiai Társulatnak három nagy központja van: Adyar a legfontosabb, Sydneyben van
egy és a harmadik Naardenben. Ennek a mintájára 1959-ben Magyarországon is létrehoztak há-
rom szellemi központot: Tihanyban, Visegrádon a királyi várban és Budapesten a Mátyás temp-
lomban. Az invokálás során igyekeztek létrehozni egy láthatatlan épületet azon a területen. A ke-
resztény fogalmak szerint a Szentháromság három személyének ajánlották fel a székhelyeket. A
későbbiek folyamán Tihanyba minden évben elmentek ugyanakkor, augusztus 15-én, és pontosan
naplementekor, ott, ugyanazon a helyen meditáltak. Igyekeztek fenntartani a kialakított szellemi
erőteret. Tulajdonképpen a jövőt készítették elő ezzel.

Teozófus kirándulás

Másik fő tevékenységük az volt, hogy éveken ke-
resztül elmentek az országban különböző helyekre,
aminek okkult háttere van, és kis darab konszekrált
drágakő morzsákat helyeztek el: Szombathelyen az
Ízisz szentély alá, Pannonhalmán egy kútba, a kolos-
tor közepén, valamint jártak Pusztavacson, az ország
közepén, Szegeden, Erdélyben Vajdahunyadon.

Az 1956-os forradalom idején a társulat fiatalabb
tagjai közül többen elhagyták az országot. Rengetegen disszidáltak, az ifjúsági alosztály nagy része
akkor széledt szét a világban. A csoportok számban ugyan megfogyatkoztak, azonban ezután is
tovább dolgoztak.

A hatvanas években az alosztályok, mint az előző években, baráti társaságként működtek.
Akkor csoportnak hívták, hetenként, kéthetenként jöttek össze. Az ifjúsági csoport havonta kétszer
találkozott, baráti alapon. Kezdetben Dr. Pollner Rudolf vezetésével, majd a csoportot – miután ő
külföldre távozott – 1956 után Reicher László vitte tovább. A Tevékenység alosztályt Karsay Hen-
rik vezette. Ők főleg Krishnamurti tanításaival foglalkoztak. Működött még a Szivárvány, a Platón,
a Szolgálat, a Giordano Bruno, az Adyar alosztályt is. Karsay Albertné vezetésével úgynevezett
„huizeni” centrum csoport működött, ami olyan társulati tagokból alakult, akik vonzódást éreztek a
huizeni központ működéséhez.

Vadnay Emma, Hary Gizella és mások teozófiai műveket fordítottak magyarra. Martinovich
Ernő, Dr. Ráth Zoltán és mások remek előadásokat tartottak, beszélgetéseket vezettek.

Reicher László kezdeményezésére keresték a kapcsolatot a környező országok
teozófusaival. Az ötvenes években az Erdélyben élő teozófusokkal sikerült először kapcsolatba
lépni. Velük a kapcsolattartás a 40 év alatt szinte folyamatos volt. Reicher László, és később felesé-
ge, Zsófika is, sokszor ellátogattak Vajdahunyadra, Aradra, Temesvárra. De voltak Paulison, Buka-
restben, Déván, Zágonban, Brassóban is. Előadást tartottak, új emberekkel ismerkedtek meg, de
főleg tartották velük a kapcsolatot.
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Lengyelországgal nem volt kapcsolat. A hatvanas években Reicher László nyári táborozáson
vett részt külföldön, ahol lengyel neveket kért teozófusoktól, mert meg volt győződve arról, hogy
létezniük kell valahol nekik is. Idővel megtalálta Csehszlovákiában, Prágában azt az embert, aki a
lengyel társulat elnöke volt a feloszlatásig. Dr. Letenóoczky Ferenc és Reicher László odautazott.
Kiderült, hogy ő ismer Krakkóban egy egyetemi tanárt, egy öreg professzort, aki a teozófusok veze-
tője. Megadta a címet, meglátogatták. Ő volt Zsófia édesapja.

„Rettenetesen meg voltak döbbenve, nem számítottak a látogatásunkra, nem tudták, kik va-
gyunk. Aztán előszedtem a teozófiai folyóiratot, és bizonyos jelekből aztán egyértelműen kiderült,
kik vagyunk mi, és mit akarunk. Óriási volt az öröm. Mi voltunk az első külföldiek, akik a teozófia
részéről meglátogattuk őket 1939 óta. Rajtunk kívül senki. Aztán így létrejött a kapcsolat.”5

Martinovich Tamás, Reicher László, és később Zsófia, aki 1968-ban Reicher László felesége
lett, jártak az évek során Krakkóban, Gdanskban, Katowicében. A családi utazgatások valójában a
kapcsolattartást szolgálták a Lengyelországban élő teozófusokkal.

1966. júliusában nagy összejövetel volt Salzburgban, a Teozófiai Társulatok V. Világ-
kongresszusa. Magyarországról 13 embernek sikerült kijutnia. Egyéni útlevéllel, turistaként. Salz-
burgból Hollandiába mentek.

„Nem ment könnyen. Nekem először visszautasították az útlevélkérelmemet, de az utolsó
percben, egészen fura módon, elintéződött. Volt egy kollégám a gyárban, panaszkodtam neki, hogy
ki akarok menni, és visszautasították. Nem tudom hogyan, valamilyen kapcsolata volt. Elintézte,
megkaptam.”6

Hazatérve elhatározták, hogy megszerveznek egy Közép- és Kelet-Európai Teozófus Kon-
ferenciát. 1967. július 13-19-ig találkozót tartottak Budapesten, ahová eljöttek Lengyelország-
ból, Jugoszláviából, Romániából, Bulgáriából, Hollandiából is. A nemzetközi konferencia német,
angol, magyar nyelven folyt. Különböző helyeken, családoknál helyezték el a résztvevőket.

A program a következő volt:
Július 13. csütörtök 18 óra

Megnyitás. Az alapgondolatok ismertetése. Tájékoztató a Teozófiai Társulatok háború utáni
sorsáról a különböző országokban.

Július 14. péntek
Együttes kirándulás Visegrádra, a reneszánszkori magyar királyok egyik tartózkodási helyé-
re. Városnéző busszal kirándulás a várba, a kilátóhoz, majd vissza a múzeumba, az ásatá-
sokhoz. Visszatérőben Szentendre megtekintése. Megnézzük a görögkeleti templomokat, a
Szerb Múzeumot. Fürdési lehetőség.

Július 15. szombat 18 óra
A Társulat jelentősége itt és jelenleg. Bevezeti dr. Letenóczky Ferenc. Hozzászólások.

Július 16. vasárnap 9 óra  L.C.C. Reicher Lászlónál
18 óra: A materialista erkölcs néhány fontos jellegzetessége. Vadnay Emmy előadása.

Július 17. hétfő
Szabadnap, városnézés

Július 18. kedd
Együttes kirándulás a Balatonhoz, Tihanyba, az Apátsági templom, a múzeum megtekintése.
Séta. Fürdési lehetőség

Július 19. szerda 18 óra
Az Ősi Bölcsesség és a tudomány. Bevezeti Martinovich Tamás. Hozzászólások
Új korszak jelei. Hary Györgyné előadása

5 Részlet dr. Minya Klára Reicher Lászlóval készített interjújából
6 Uo.
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Az előadások előtti és utáni időpontokban kb. 5 percben közös meditáció volt, amire a következő
személyeket kérték fel, hogy vezessék le: Reicher László, Eugenia Costres, Reiching Milán,
Franciszek Urbanczyk, Jessie Hamer, Vadnay Emmy, Iwan Miltscheff

„Ez volt az, amire aztán nagyon haragudtak a Belügyminisztériumban. Azért mertük meg-
szervezni, mert előzőleg volt egyik tagunknak egy kellemetlen ügye. Belekeveredett valamibe, és
kihallgatták. Miután elmondta, mi a teozófia, azt mondták: Hát kérem, nem tudom, mi a probléma
ezen. Maguk majdnem ugyanazt mondják, mint mi, csak mi marxista alapon. Ha kedvük van, csinál-
ják! Erre fölbátorodtunk, és csináltuk. Csak mikor kiderült, hogy nem tudott a rendőrség róla, a
reakció az volt: Maguk itt az orrunk előtt nemzetközi összejövetelt csináltak?!”7

Később 1969-1970-ben a hatóságok eljárást indítottak a Társulat három tagja ellen.
„Ennek előzménye az volt, hogy a hatvanas évek végén bekerült a társaságba egy hölgy. Ki-

derült később, hogy beépített ember, spicli volt. … December 9-én volt egy összejövetele az egyik
csoportnak egy lakáson, ahol ez a hölgy is ott volt. Akkoriban üdvözlő lapokat írtam különböző he-
lyekre, és a tagokkal aláírattam. Aztán észrevettem, hogy ül mellettem, és írja le a címeket a lapok-
ról. Kérdeztem: Miért írod le? A válasz ez volt: Csak úgy. A hatóság fölfigyelt a mozgásunkra.
1969-ben ránk csaptak a rendőrség részéről.”

1969. december 10-én Vadnay Emmát, Hary Gizellát és Reicher Lászlót bevitték a Buda-
pesti Rendőrfőkapitány politikai vizsgálati alosztályára.

„Nem volt kimondott vezető egyikünk sem, tevékeny tagok voltunk, összefogtuk és irányítot-
tuk a csoportok működését. Mindenkit a munkahelyéről vittek el. Amikor kihallgattak egész nap,
kora reggeltől késő estig voltam a rendőrségen. Elmentek a lakásra, és házkutatást tartottak. Akkor
lepecsételték azt a szekrényt, amiben mindenféle teozófiai dolgok voltak.  … Amikor kivizsgálták az
ügyet, nem találtak semmit. Ezért meghosszabbították 1970. február 8-ig a vizsgálatot. Február 17-
én a Fővárosi Főügyészség vádiratot készített … Reicher László és társai ellen. Én voltam az első-
rendű vádlott, a másodrendű a Vadnay Emma, a harmadrendű pedig a Hary Györgyné.”8

„Közben kapcsolatba kerültem a Kulturális Kapcsolatok Intézetében egy hölggyel, akiről
tudtam, hogy az indiai művészettel is foglalkozik. Már akkor létezett a Magyar-Indiai Baráti Tár-
saság. Megkérdeztem, nem gondoltak-e arra, hogy meghívják ide Budapestre az indiai néptánc mű-
vészeket, mivel magyar együttesek is mentek Indiába. Akkor az a nő azt mondta, dehogynem, és a
Kalaksetra néptánccsoportot meghívta Magyarországra vendégszereplésre.

Nagyon sokat segített az ügyünknek az, hogy idejött Rukmini Dévi a csoportjával, aki nem
volt akárki Indiában. A Kalaksetra tánccsoport Budapesten 1970. március 15-e előtt 3 napon keresz-
tül a Madách Színházban lépett fel. Ez óriási segítség volt, mert tulajdonképpen teozófiáról beszél-
gettek. Annie Besantról, és a Teozófiai Társulatról beszéltek nyíltan a színpadról, több ezer ember
előtt,  és  olyan  sikere  volt,  hogy meg kellett  ismételni  az  előadásokat.  Mindez  április  4-e  előtt,  az
amnesztia előtt volt.”9

„1970. április 4-én, a felszabadulás 25. évfordulója alkalmából amnesztia volt olyan bűn-
ügyekre, amelyek egy évre büntethetők. Beleesett a mi ügyünk is az amnesztiába. Állítólag töröltek
mindent, de hát, soha többet előbbre lépni nem tudtam a munkahelyemen.

A bíróságon azt tanácsolták, hogy adjak be egy beadványt. Én beadtam az ügyvédem javas-
latára egy írást, hogy kérem vissza az iratokat, amiket elvittek, de nem kaptam vissza semmit. …
Amikor az ügyvédemmel elmentem, és megpróbáltam visszakérni, ott volt az az ügyész, aki az
ügyünket bonyolította. Azt mondta: Ugyan mit akarnak maguk? Törvénytelenül összejöttek, és örül-

7 Részlet dr. Minya Klára Reicher Lászlóval készített interjújából
8 Uo.
9 Im.
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hetnek, hogy így megúszták. Én mondtam neki is, mint annak idején a kihallgató alezredes úrnak,
hogy elnézést, de az, hogy hetenként-kéthetenként összejöttünk és teozófiáról beszélgettünk, ami
nemre, fajra, vallásra való tekintet nélküli testvériességről szól, és az összehasonlító vallástudo-
mány alapját, a természet törvényeit kutatja, nem tudom, ezzel ártottunk valamit, és hogyha ennek
ügyében összejöttünk, az miért baj? Válasz: De maguk rendszeresen összejöttek, engedély nélkül.
Erre én: Vannak ilyen baráti társaságok, akik minden hónap második péntekjén, vagy minden hó-
nap második és negyedik péntekjén összejönnek a kocsmában, és mindent megbeszélnek, és szerve-
zetten, rendszeresen. Az miért nem baj? Erre lila lett a képe az alezredes úrnak, hogy mondhatok
ilyesmit. Miért, az nem szervezett összejövetel? Legyen nyugodt, hogy azokat is figyelemmel kísér-
jük!”10

Vadnay Emmát – aki a társulat legjobb fordítója volt,és még nem volt 55 éves – a rendőr-
ségi meghurcolások annyira megviselték, hogy nem sokkal később, 1971. április 4-én meghalt. Ő
volt a második, aki a MTT története viszontagságainak az áldozata lett.

A hetvenes években a Társulat újra visszahúzódott, és csak baráti társaságként létezett. Ki-
rándulásokat szerveztek, időnként teázás mellett gyűltek össze.

1972-ben John Coats a Nemzetközi Társulat későbbi elnöke ellátogatott Magyarország-
ra. 1975. decemberében meghívást kapott Adyarba Reicher László és Martinovich Tamás.
Karácsony és újév között mindig ott van a nemzetközi társulat közgyűlése, azon vettek részt. Cen-
tenáriumi közgyűlés volt. Kétezren fölül vettek rajta részt, a Dalai láma is ott volt.

Az 1980-as években enyhült  a  politikai  helyzet,  és  újra  divatba  jött  a  jóga.  A jóga  címén
Budapesten és más városokban is előadásokat lehetett tartani, és kapcsolatba lehetett lépni más cso-
portokkal is. Megkezdődött a lépésenkénti kitörés az elszigeteltségből. Reicher László különböző
városokban, Budapesten, Szegeden, Szombathelyen, Pécsen, Békéscsabán, Baján, Miskolcon, Szé-
kesfehérváron, Monoron tartott előadásokat teozófiáról, jógáról, keleti gyógymódokról, az életfáról,
kabbaláról. Megindult az elszigetelődés oldódási folyamata. Sokat utazott külföldre a Társulat elnö-
ke, valamint hozzánk is jöttek előadók, látogatók. 1984. június 14-én Radha Burnier, a nemzetkö-
zi társulat jelenlegi elnöke járt nálunk.

10 Részlet dr. Minya Klára Reicher Lászlóval készített interjújából
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VII. AZ ÚJRAALAKULÁSTÓL NAPJAINKIG

1989. május 8-án a Fehér Lótusz ünnepen volt az első megbeszélés arról, hogy jó lenne is-
mét teozófiai irányban működni. Összeültek, beszéltek róla, hogy mit és hogyan kellene elkezdeni.

Kiadták a Világosság az ösvényen és A Mester lábainál című könyveket. Ezek voltak az
első kiadványok. Ezeket követték 1998-ig A  sors  törvénye,  Az  ősi  bölcsesség,  Az  újraszületés
törvénye, a Bevezetés a jógába, Dzyan könyve, A csakrák, Az álmokról, A létezés misztériuma
és a Teozófiai kifejezések, Az ezotérikus filozófia alapjai, Gyakorlati okkultizmus, Csakrák c.
könyvek ill. füzetek.

A könyvek szerkesztői munkájában Bárány Károly vállalt fontos szerepet. Kiadták, ill.
1994-1997-ig évente 1-2 számmal megjelentették a Teozófia c. lapot, amely tagoknak szólt. Szer-
kesztette: Bárány Károly, Temesfői Zsolt, Reicher László.

1990. október 11-től 1991. május 23-ig minden második csütörtökön 18 órától összejövete-
leket tartottak. Baráti körként, meghívottaknak előkészítő, bevezető, ismertető előadások, beszélge-
tések voltak a teozófiáról. Még nem volt teozófiai társulat, de közülük sokan beléptek aztán a Ma-
gyar Teozófiai Társulatba az újraalakuláskor.

„1991. március 29-én, Nagypénteken elkezdtem keresni azt a papírt a Fővárosi Levéltárban,
ami alapján a társulatot föloszlatták. Úgy éreztem, kell az a papír az alapításhoz. Kell, hogy megle-
gyen! Nem tudták előadni. Mondták, utána néznek. Egy idő múlva telefonált egy hölgy, hogy talált
néhány dolgot. Maga meg fog lepődni! – mondta. Hát talált egy paksaméta papírt. Pontosan 40
évvel korábban oszlatták fel a teozófiai társulatot. És pont akkor kerültek ide a papírok.”11

Aztán jött 1991. május 8-a, Blavatsky halálának 100. évfordulója. Hivatalosan újra meg-
alakult a magyar társulat. Az alakuló közgyűlésen 21 tag volt jelen, akik mind aláírták a belépési
nyilatkozatot. Reicher Lászlót választották meg elnöknek, ill. ő lett az elnöki megbízott. Az újjáala-
kulás után az adyar-i központ elismerte a társulat folytonosságát.

Az 1991. évi újraalakuláskor 7 régi társulati tag lépett be ismételten hivatalosan a MTT tagjai so-
rába: Dr. Horváth Lászlóné Halaman Irén dr., Mitrovátz Miklós, Paál Gyuláné Kerekes Margit, Dr.
Karácson Józsefné Agátitty Katalin, Dr. Tyrnauer János, Földeák Elemérné Francisczky Szidónia,
Feleki Lászlóné Kilvádi Szendi.

Reicher László  (1924-2000)
A Magyar Teozófiai Társulat újjászervezője
és elnöke 1991-1997 között

1994-ben már folyt a munka és a program szerinti tagösszejövetelek két
csoportban. A szerdai csoportban a teozófia alapjaival ismerkedtek,
Annie Besant: Az Ősi bölcsesség című könyve alapján. A csütörtöki cso-
portban, némi jógázás és relaxáció után a meditációval és módszereivel
foglalkoztak. Havonta egy alkalommal volt nyilvános előadás érdeklő-
dők számára. E mellett egy „Vízöntő Klub” elnevezésű, főleg fiatalok
részvételével rendezett sorozat is folyt havonta egy alkalommal.

1994. március 26-27-én rendezték meg az Építők Szakszervezetének székházában az „Ezo-
terikus – Szellemtani Paratudományos Fórumot” közel kétezer résztvevővel. Reicher Lászlót is
meghívták, hogy a teozófiát egy órás előadás keretében próbálja ismertetni.

A nyári hónapokban egy-egy vasárnap délután, mindig 3 órakor találkoztak szabad témájú
beszélgetés formájában más-más kedves tagtársnál.

11 Részlet dr. Minya Klára Reicher Lászlóval készített interjújából
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Az elnöki megbízott meghívott előadóként részt vett a pszichikai kutatásokkal foglalkozó
AION alapítvány rendezésében egész napos rendezvényeken, alkalmanként több száz résztvevővel,
és a témakör tudományos szakértőivel együttműködve. Előadásokat tartott: Para vagy tudomány?
Módosult tudatállapotok. A meditációról. A halál fizikája és metafizikája címmel. Dr. László Ervin
professzorral, a Római Klub és a Budapest Klub alapító tagjával kapcsolatot hozott létre. Erdély-
ben, Borszéken egy szellemi és okkult tudományokkal, természetgyógyászattal, meditációval fog-
lalkozó magyar nyelvű táborozás volt kb. 70 résztvevővel. Három napon át napi két teozófiai elő-
adás volt, amelyen magyarok és románok testvéri együttesben vettek részt. A Magyar TV 1994-
ben újabb riportban tette lehetővé, hogy bemutassa H. P.B. életét és munkáját.

1995-ben a tanulmányozás a megbeszélt és elfogadott program szerint folytatódott kéthe-
tenként, hétfőn délelőtt és kedden délután. Összesen 13 hétfői összejövetelt és 11 keddi összejövetel
volt a tagok részére. A hétfő délelőtti és kedd délutáni tanulmányi csoportokat csak tagok részére
folytatták. Vezérfonalként szolgált Annie Besant: Az Ősi Bölcsesség című könyve, mert a Társulat
életében a teozófia, az időtlen bölcsesség alapos és elmélyült megismerése látszott a legfontosabb-
nak.

A nyilvános előadásokat havonta egy alkalommal szerdai napokon tovább folytatták, ame-
lyek igen sikeresek voltak. 8 nyilvános bevezető előadás volt a teozófiába.

Debrecenben Farkas József tagtársunk szervezett a Pedagógus Művelődési Házban kéthe-
tenként teozófiai sorozatot.

Újabb MTV riport készült a teozófiáról az ABLAK című műsor számára.
Dr. Minya Klára a MTT történetéről, valamint a teozófia történelemszemléletéről cikkeket

írt az Elixír folyóirat számára.
Június 6-11-ig Tran-Thi-Kim Dieu és Curt Berg voltak nálunk, akik egy-egy előadást tar-

tottak, amelyet érdekes beszélgetések követtek.

„Igyekezzünk tudatosítani, hogy olyan, mint TEOZÓFIA van, létezik és hozzáférhető. Keresnünk
kell a kapcsolatot a tudományos világ, az oktatás, a képzés, a nevelés, az egészségügy képviselőivel,
és ahol lehet, és amiben lehet, őszintén együttműködni velük. De ehhez nélkülözhetetlen a saját ta-
nulmányozás, meditáció és megvalósítás a gyakorlati életben.”

1997. Reicher László lemondott elnöki megbízotti tisztségéről. A tagság, haláláig, ami 2000-ben
következett be, a MTT tiszteletbeli elnökévé választotta.
Feladatait Martinovich Tamás vette át, aki 1997 óta a MTT elnöki megbízottja.

2001-től havi egy nyilvános előadást és ezt követő héten egy teozófus pár lakásán a témához kap-
csolódó kötetlen beszélgetéseket tartanak. A nyilvános előadások 30-60 fős érdeklődői közönség
előtt zajlanak.
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ELŐADÁS-ÍZELÍTŐ
a 2001-2007 közötti időszakból

2001. okt. 16. A világ felépítése a teozófiai felfogás szerint Ea.: Martinovich Tamás • nov.
13. A működés törvényei I.: Karma Ea: Szabari János • dec. 11. A működés törvényei II. Reinkar-
náció Ea.: Palásti László • 2002. jan. 15. A működés törvényei III. Dharma Ea.: Szabari János •
febr.12. A karma, mint élő törvény Ea.: dr. Tyrnauer János, A működés törvényei IV.Az áldozat
törvénye Ea: Martinovich Tamás • márc.12. Az élet megnyilvánulási formái Ea.: dr. Bíró Dénes •
ápr. 23. A teozófiai szemléletmód a mindennapi életben Ea: dr. Illés Valér • máj. 14. Honnan hová?
Fejlődés, kibontakozás, távlatok Ea: Martinovich Tamás

2002. szept. 26. Az élet és halál a teozófia tükrében Ea.: Martinovich Tamás • okt.24. A kar-
ma és a reinkarnáció működése a gyakorlatban Ea: Palásti László • december 12. Mária, a Világ-
anya szerepe és tevékenysége Ea.: Szabari János • 2003. jan. 26.  Teozófia és gyógyítás Ea.: dr.
Bíró Dénes • febr.13. Az oktatás és nevelés az ősi bölcsesség tükrében Ea.: dr. Illés Valér •
márc.13. A beavatások Ea.: dr. Minya Klára • ápr. 10. A szellemi fejlődés különböző útjai Ea:
Szabari János • máj.8. Tér, idő, végtelen Ea.: Dede Tamás • jún.5. Tanulmányozás, elgondolkodás,
megvalósítás. A meditációról Ea: Martinovich Tamás

2003. szept. 25. Az ősi bölcsesség kapcsolata a filozófiával Ea. Dr. Illés Valér • okt.16. Akik-
kel közös világban élünk: természetszellemek, tündérek, angyalok Ea: Szabari János • nov. 13. Be-
szélő szimbólumok Ea: Martinovich Tamás • 2004. jan.15. Kiút az illúziók világából Ea: dr. Illés
Valér • febr.5. Az emberiség eredete, az emberfajok története Ea.: dr Bíró Dénes • márc.18. Az
élet fejlődése a Naprendszerben, Körök és láncok Ea.: Szabari János • ápr. 15. A gondolaterő mű-
ködése Ea: Nagyiday Adrienne • máj.13. Látta-e Platon a Mátrix-ot? Egy hollywoodi barlangha-
sonlat filozófiája. Ea.: Dede Tamás • június 3. A félelelmről Ea. Martinovich Tamás

2004. szept.21. Káprázat vagy valóság? Elménk működése Ea.: Martinovich Tamás • okt. 19.
Első lépések a spirituális fejlődés ösvényén  Ea.: Solymos Béláné • nov. 16. Az emberiség kialaku-
lása, Lemúria és Atlantisz története Ea. Szabari János • dec.7. Az emberi tudat kibontakozása Ea:
Nagyiday Adrienne • 2005. jan.25. Az ember szellemi felemelkedése – a tanítványságtól a beavatá-
sokig Ea: Szabari János • febr.22. Gyógyítás az ősi bölcsesség tanításai szerint Ea.: dr. Bíró Dénes
• márc.22. Az itt és most jelentősége életünkben Ea: dr. Illés Valér • ápr. 19. Túl az emberi fejlő-
désen – a Mesterektől az arkangyalokig Ea: Szabari János • máj. 17. Egységben a természettel  Ea..
Dede Tamás • jún.7. A kozmikus oktáv törvénye és hatásai Ea: Martinovits Tamás

2005. szept. 27. Okkultizmus – ezotéria – mik ezek? Ea. Martinovich Tamás • okt.25. Az új-
raszületés törvénye Ea: Szabari János • nov. 15. A karma – az ok okozat – törvénye Ea: Dede Ta-
más • dec.6. A dharma – az életfeladat – törvénye Ea: Nagyiday Adrienne • 2006. jan.24.  A lélek
gyógyító ereje. Ea: dr. Bíró Dénes • febr.21. A szellemi ösvény lépései Ea: Dr Illés Valér •
márc.21.Mint fent, úgy lent - az analógia törvénye és működése Ea: Szabari János • ápr.25. Ein-
stein elméletei és az ősi bölcsesség Ea.:Dede Tamás • május 17. A hét sugár Ea.:Nagyiday
Adrienne • június 13. Az áldozat törvénye és működése Ea: Martinovich Tamás

2006. szept. 26. Ellentmondások a karma körül Ea: Martinovich Tamás • okt. 24. Az asztrális
világ - Az álmokról Ea.:Nagyiday Adrienne • nov. 21. Az asztrális világ – Élet a halál után Ea:
Szabari János • dec. 12. Az asztrális világ – Az asztrális világ lakói Ea: Szabari János • 2007. jan.
23. Gibran és a neoplatonikusok a teozófiában Ea: dr. Illés Valér • febr.20. Az asztrális világ
teozófus és rózsakeresztes szemmel Ea: dr. Bíró Dénes • márc.20. Hol keressük a Szent Grált? Ea:
Dede Tamás • ápr.17. Az asztrális világ – Az aura és a gondolatformák Ea: Szabari János • május
15. Az asztrális világ – A láthatatlan segítők Ea.: Nagyiday Adrienne • 2007. június 12. 100 éves a
Magyar Teozófiai Társulat Ea: Benedek Emília
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Megújult a könyvkiadás is. Könyveink egységes formátumot kaptak. A könyvterjesztés or-
szágossá vált, a legnagyobb városokban folyamatosan kaphatóak lettek a könyveink. A
www.teozofia.hu honlapunkra sorban felkerültek, és így az interneten az érdeklődők számára elér-
hetővé váltak az elődeink által lefordított, majd tagjaink által számítógépre vitt fordítások. Élénk
levelező munka folyik a Fórumon, amelyen az érdeklődők kérdéseire igyekszünk válaszolni. A
MTT megjelenik kiadványaival, könyveivel, tagjaival a nagyobb ezoterikus rendezvényen, ahol
készséggel állnak az érdeklődők rendelkezésére. Kiemelkedő az ilyen jellegű rendezvények közül a
dr. Bíró Dénes által szervezett Bioenergetikai Konferencia. A szerkesztői munkát, ami a fentieket
összefogja, a közgyűlés Szabari Jánosra bízta, aki a könyvek fordításában is jelentős szerepet vál-
lal.

Minden évben 2-3 új könyvet adtunk ki: A Bhagavad Gitá, Teozófiai panoráma, Próféta  és  A
Próféta kertje, A kis Veronika három lámpása, Karma – újraszületés - dharma, Gyakorlati
okkultizmus, Látható és láthatatlan ember, A halál kapuján túl, Az éterikus test, Az asztrális
test, A hét teremtő sugár, A csakrák (2. javított kiadás), Az ősi bölcsesség (2. javított kiadás)

ALOSZTÁLYI ÉLET

Az alosztályok megalakulása azért fontos a MTT életében, mert az 1991. évi újraalakulás
óta a Társulatba belépett tagok egyénileg tartoznak Adyarhoz, nem pedig közösségként. Társula-
tunk jelenleg 34 főből áll. Ahhoz, hogy nemzeti társulattá válhassunk, minimum 7 működő al-
osztály szükséges 7-7 fővel.

A Magyar Teozófiai Társulat hosszú évtizedek után megalakult első
alosztálya, a Keleti Alosztály, 2005. október 1-i dátummal kapott alapító oklevelet Adyarból, ve-
zetője: Dede Tamás. Székhelye: Hajdúszoboszló. A csoporttá alakulás története közel 10 évre nyú-
lik vissza. Dede Tamás társulatba való belépése után összejöveteleket szervezett érdeklődőknek,
ahol különböző témák kerültek terítékre. A most már hagyományosnak számító Keleti-főcsatorna
menti 2 napos rendezvényüket, a „Keleti-parti Keleti Parti” - t először 1997-ben tartották meg.
Azóta minden évben egyszer, általában nyáron összejönnek ebből az alkalomból. Magukra vállalták
a belső, tagoknak szóló Teozófia c. folyóirat szerkesztését, az első szám 2005. decemberében jelent
meg.

Megalakult és 2007. január 25-i dátummal oklevelet ka-
pott Adyarból a MTT második alosztálya, a Sziddhártha Alosz-
tály, vezetője: Nagyiday Adrienne.

http://www.teozofia.hu/
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