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Vjndorfelh6. 
(R"tcl, tne~,) 

I Bujdosik , vtndorfelhó keletre, 
., 011 le()eg az tn lelkem II fölOlte. 

Súll a tel hO, sdll magl",n; 
Árnya - ~nl , I~Jon •.. 
A lelkem is WnllO$.ln 
SUli urim 
- Sz~tn~ irva 1-
TÚl I Kirilyhi,on_ 

2 Vi;Ul>j~ a vandor/elhő nyugatra, 
., Bán,t-terh~t, kónnyúporit hullatva. 

Átvilmzik erdőn-si kon 
BujdoloO keserve ... 
A lelkem is :rokog titkon ! 
Ez I nemul 
- Magyn !\emzd l -
Hejh, de mei" van verve. 

3., Kisiit I nap. OUlilt • köd I btrcea. 
Oröm könny iil Árpjd Ipjnk s:zem~ben . 
Oröm-kOnyti, f/}'éminl-harml l 
Csillog a la·iton; 
.Meg.egitlek .• • el ,em hagylak . .• 
Ne Itlj, nq-,cm, 
- ANI. n~pem! _ 
St~p Magy~m II' 

'gm. 

Lelki egység. 
(Or. , . F. /J .. 'Oh) 

Az VIIWtiUg It/kl tg)'$qe magQ uMII IIOIIJa 
a tdrS(jdalmi ts lIazdOl~1 tg'lM~1 /$. MI tll'ltb 
II IIItlld$, mini a k&~$ mtl/llyd Mt$ Atydlluk 
walmll az tmbtrtJc It./V~,I UtJl l nl1vd$tgtWII1 
Alt6/ fllgg It I/át az twlIIgtUuIII tnJt, 1/00 Krisz. 
Iru klJm61 /c6zMt IlIulIlyirc tu.dJa dpoinl ts Itll
trutlllll a 1u./oIr/sig uvrrlJtt. az ~/ /tlJcl 0-
aqd. Mut a /u:'t:$.llhr~ Mm IDII, IItnr k6nY'" 
tudomQrry. Irl>Mm thi , .. S 1111111 /Iytn .. I~iobb 
hvlll6mQfu, UJd mtl7R&tS KOI/doIQtDIrtU Ibfts:ll 
tlmúrk rl/dEdblUl, _I IrZl:uút fakaw .. U/d: 
mllhd'ltbtll, s OlJa"lItunkd _ a Tutmt6Mlr 
aldrttidtlw - oda4Illtl", btttiqtzl Q2 VII /Hrl 
1dh/6/tt ~6 mUllk4J4H. 

Ha nmr. 
bo. 

, 
~~'~á;~ nincs egyhdz. Nfncstll ItJ/d 
DI/tI/Jsslg $e bit ntkQllk. m(e -
- mlllf6k wrsa ; /JI/Jk kdrhozal . 

Rev. Drummond , . Rev. Forb •• 
látogatj.a 
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""'" ';t,,~" II a Margitszigeten, ahova 
u , gyuJtek össze a ven-

• • • Hfl fön uUn ujra folytatták azt a munkát, 
Plel),n. k végrehajtása útjuk célja , hogy alkalmas 
húat vilasszanak s megvásárolják, berendezzék a 
mi számunkra , az unitár ius iigy céljaira. s meg
indítsák UI az életet jelentő munkat, amely egy 
ilyen intézménynek hivatása. 

Biró . 
• 

Köri közgyDlés. 
Juliu$ l·h tartott.. meg a Duna-linamenti 

Unitárius Egyh:lzkór ez 4!vOeu rendes köri kóz
g)'ulését, cgy szép s nag)' Mk~smeg~'ri község
ben Fuzugy.nmalon. 

Mint mindenkor, [stcntiwe[cI elözte meg a 
gyulésl reggel 9 órakor. A szép kis templomot 
egészen meglöltötte a hIvek #:s ~rdek16dők serPR'e. 
ImádkOZOl! Biró ujos bpesti lelk4!sz. Beszédei 
Bartók Oüa polil"árdii Idkm tartott. liizes, Un-
201Ó, lelkesítő beszédjébeu érezni lehdet! al' 
akaratot, amely minden uniUrius ember lelkében 
Illeg kell indítsa az unitAmmus jövendöjurt való, 
tellekben nyilvtnutó munkhdgot. Istentisztelet 
ulin a megállapitott sorrend $Urint lolyt le a 

"""-Dr Hajós lUla kőri f. if)ndnok meleg $u-

-, 

n:teUd kÖSJöntötte s ildvő:l:ölle a gyiltés tagj8it s 
Mrte. hogy mQl;1 az egyszer. enge<.ilék_ el nekI a 
bett4!det, minthogy egy klsú; SIetnunk kell a rím 

is vári a gyiilts 
egymásután raMIa
diC5<!rve a v~nd~

unitárius közön
~ i 

m« l~~;::~:;:kh~ ~;;;;i :.;;: 
"o.. Ulás köszönetunkel fejezzuk ld 

gazdáinknak, akik a régi hagyománfOS 
vend~gS2erelel1el fogadlAk vendtgeiket. 

Brró . 

;~ .... 

ünneplb4b61 
magi .h ' I 



• 
, ti lemploml1n~b.ln ~ Ohid Ferenc E~yle:. 

~lön nlV'obbSUW$u első hln~en~n la 
Un,tUill' Nlisz6vel~ és u UJulAg I' k~leI.lel 
t1d<nOtt I sunl eml~lmt=lr, Imely ~tlll le\oo 
emelő tudat ts biz"'ló igéret a Jövőre !ltzVt:. 
Mtltó Jehtt hO!i:Y • hon IS .szlvfbe hord!' öl, 
ki • t"laU! iZ i y~ben ~o~doz,t· ... Je~n klil'! kőz-

Ill~siink i$ Idjon kderutsl mó módon ennek 
~ ujjiteremtó, lelkes irze mi!nynek 5. CD' percre 
mindnyájan álljunk fel - cs~ndes Imidsfgban 
hódolva. naey Istennek, .ki soni ut,:,veddt 
H Unita!, idu Magyar Nemzetúnket, életének 
e~i"/( "ilÚi;O! lrorsnkábJn, qy ilycn nagyratörő, 
hajthatatlan szellemmel t1dott, mq:: I ... 

Hug: hvel ezelőtt t •.• Akkor és most I ... 
lk nem ahrok öiiStehasonHt~.$t tenni, Nem aka
rok bint6 hllrokat pengetni. Nem akarok r~kri
mintIni. Hiuen az ilyesmlböl még soha senki nek 
$emmi haSUlI ncm volt. fl csak kedvetlenséget 
keltene , 19'OOaJmak.at t~muzt,na. Nekunk pedig 
munUikodó kedvre, hitre - biulomra vm 
lIZilk~nk, lIagy vall~$er1rolesi pr02l'ammunll. 
megvalósi tl.;l.b.in, nemttti ujj.is;zillet~5unk&1 vivott 
$lent ha rcu nkbln, a ürudalml bo!kess tg hathatós 
.ipol~úbln, min t nemes venenyre Os.ztónző er6-
ttnyuók - u emberi ltlek legs.zebb javai gya
nAnt _ "lIandóln \.I!igitstgimkre legyenek. Nem 
kltlandozom el hát a me>sze multba. Nem tt&e
telem a kÓlbcjött háboru5 bonalmakat ~S tájó 
vt$1tes~geket. N:m id~em, mi nt valami c;ábitó 
~5 v~2'"oml1sba vezető lidtrcet, tJ:tacsulos bt ktt, 
.mely 3 htborutól csak annyiban kulónbödk, 
hogy v~res fegyverek hdyelt valutával, gaulastgi 
pncsvet«l t1 , httm6g6tti timad.bsal, m~zes-m:i.-
105 IIÚP anvaldea! s v:i.l1vere2;etbsel vivjik. Mind
ezek \.alin nem is tlrtoznlk Ide ; de annyira be
vble tzekel a gondokat. mai vli:lSZIalln heJy
ut homjokunk barildiiba, szivUnk redőibe. , 
:lllalibln eg&z Id~i vil.igunkba, hogy mi ezzel 
keLünk, euel feks.zunk; s nem csoda, ha olykor 
az im~dság is elhal ajkainkon, s :i.ld!s helyen 
- "LkOi mormolunk a mi mqrontÓJnkra . 

• A n'if Ouzeomlisban, a naIY s61~~ben 
mt21s maradt egy haladny remtn,sui:ir. El az. 
hoe:y II Unitárius EgyIW. qy~e annlk az 
~~ VilágOl "tökló opc,. - tppr;n a rdnk 
Raudl nehá próbAk ~folylin - mq:sziJátdalt 
Enntk Itgyt~n jött hozUnk is., illetve Erdtlybe 
Ilvaly Ilyentilban az iZ angol·amerik.al testvl:ri 
k6vdst&:, amelynek \11glll hirom h~tltforgÚll alatt 
mI niegy SO gyOleke«liinket IUol!:~lt"k meg a 
mkely . v.trmegytkben, h0i:Y ucmtlyesen is me&:. 
i:yőz6d.lentk a~ őktt &t $á"1:lmekről u v'ssza
~lud"ól a mívelt Nyugat iL'aI rdnk .u.b~ditOll 
barb1r korminynt alatl. EI. a ütogath m~ly 6:::0Ut h4&) ()11 udtLyi hItrokonaink leLk<!ben. 

yan tI, mint ~mikor a fiiUedl belteuobiba a 
ny;loIl kerti ablakon lri$$ levtt;ő md s a bete&: 
hlrttlen 11\ erőt vesz m-el.nak. Könnyebb I l~. 
IekzelvHti. Oyonlbban ver • sziv. Uiktemek II 
enk. S • !tL·lelnökkenö 16>: mir nem .. nyavalya 
tov:lbb 'erjtd~"ek • ielt, hantOl IZ t&:~ui&" 

tR;TESrTÓ 

r;)zsjJa az ucon, I d Jldalmn IIj 
rem~n~. 

lsten killőnős 
tam ennek 

.... , 

• do .. 
nem ....... 

i gondjainkat 
nem vtlf, l-

""'is indult 
fl< 
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TeremtsOk mea az unitárius 
Irodalmati 

pa. olvasó C50dilkona fog megiJl.ni, ha e 
clm~l eloln'! •. Hogy. u 7 hbuIl I'MI gazdag er· 
d~lyi. .merikai. Ing,ol ~Ól hindu. uni"· 
Ilus irodalom. ~ dóbblckntk ; az crdtlylnck fs 
II angol·amcdkainak kinc$t'1 tObbt.~cv~sbt. el~t. 
Iúnk is iJmtttllmk. Minek akkor kulön umt4rlu1 
irodalom ? A leleltld k~1 pontban fogl.'hatom 
ös, n . EJóuOr követeli Clt IZ .1I01dl k duniniuli 
lII,gY'I Mk az tl'd~lyi ml&ylllÓI i, angol hitro
kOIlJ ,\ól ell&ó lel ki meghal ',ofOIt~ali:" Misoduor 
tOvtteli nt • btkuzenOdb kÓVl:tltezttben bdl
Ion suntmi, kulturilis elwtueunk. Unuk tlt
IItt rtttlcluebbtn. 

Előbb a könnyebbel, a ktvtsb~ fontossal 
akarok vigcrni. A mult ~Id derekán, IZ 1848-1S 
XX. l t. nemes $ttl1emtnck kOvtlkedtbcn Ma
rY"onú&on is jrlcntkunl kudlck az uniiáTiz-
1111IS Itr~tlr. eM ;elei. Eleinie trd~Jyi bele
IepiiJöIc , ~ i11.mi hlv.Uilnokok f)'ulltlr. 
~ mqtnlltzalmil, mint u. tLső lr.er~sz1~nytk, 
hoRY imkljik az erytdülvaló bit nl, jbu$J1ak ~I 
lII;r,ckn embe.mek ~des AIYliL Ok m.~kkal hoz· 
Uk I W~U Erd~l}'b61 ó!ll:ik imlkOnyv~t, !n'tr
mtkelk k't~l't ~ lm'dkozllk belőle bu'a;::6n. II' 
nltoU'k ~trmtktlket I'TI. hitre, melyet ök is buz
a;::(In,lI.zeretelttl !anuLtlk oI11n. IuL I h~ken. EIZY 
volt. hitilk, ei)' voll I uivQk, e!?)' volt I mon
dllLltuk lU erdtLyi hilrokonoktal,- t!s ery volt. 
bt;tfl •• nyomlltoit szó hltlllml LL IlO' 'Ilott ejti 
lU tlsO ~bk>~' la;::. I bud.ptlU i.. De ez. 
Ib1Ilt~t, mint ea;::ytor Jeruzsiltm nem rejtette 
~~~yessq~ va, .1.1. Mini I heart ~pitett 
.... uo. uórt& I Vi1Q:QE!«ot I lIli:,. TÓn," & 
ti dombcll TuladunhL A n~ szf.e foefkony 
ftll • ~Irabb - II Iljllosktpm m~p • 
leat2YelCInes<bb (mert ez • ktM IIIIlldonk1pen 
CaY) vIllb IrtnL Az Alföld ts. Dun.tntul n~pc 

m'I!Yu 
2yekbóL 
veri It 
Cukhol!Y 

"m 
il t/lrt~

jóvtiben WIl 



[)tbrtannek ,udte unitirius t6rt&lelmi muJti't. 
Qh ' a magyar rónik gud~gon lermel1tk az uni
Uri~s ~lwlloHI Hol Vin u megvv.? Ki lud 
KIrÁdi Pálról, Egri Lukfcsró!, Ar.ny Tambról, 
Builius Istvinról. ki lud az itt Mletett Ilk~lákról. 
Egy5%Óval mi lelkesíti I magyar uniUf1lmus~ 
mikor k~t brsúudnak k1lzdelmel tiete Ilmeut
lenül nyugslik a leled~ hom'ly'~n: .. 

Uniliriu5 lestvfrelm I Az umtirumu$ Jövője 
in ,·,n elrejl~. Mljd h.a utk I r~i t rtékek 
egyszer leltim.dnlk, ezek fogjik uj t ieIre ~(vni 
• ml m~g oly erótlen, kicsiny unltirizmu5t 15. A 
mi valllsunk mindig I szellem hat.lmára támasz.. 
kodott. Ez tartott. meg Erd~l y ó,1 hl1~t, ez vi
rigorl.tI. fel JI Ingol·.merik.i puriU.n gondol
kodtSl fi· köllt5.zellt ts liJoz61i.td (Ra-
bIndrvu.th linomulv. az elt'~ viligot. 
minJenÜtI.",;; az unitifius iondolat ha-
ulmit b .. 

Mi tehllt a tetndó 7! 
Nyujlsuk ki kezünket Erd~ly, Anglia fel~; 

hozz.uk át .~ li irodalmuktdl minden trttket. for· 
miljuk it azt I mlli!unktvi, a magunk k~ptre ts ha· 
sonl6sái:ita. Kuta~uk fel • r~gi ma~yar emltkeket. 
Irjuk meli!e:ztket mlelóbb. Adjunk kl a ntp sz;:mú'

.Ntpnaptirt, ntpies fiizeteket , Ib. Mindezekhez 
aronb.n ptnz kell. Teremtsiink mielóbb egy ala
pot (de nem papirkoron:l.kban) melynek etlj •• 
magylT unitárius irodatomnak mQveltse t~ tel"
jtutt5C. És tn nem hiszem, hogy az Alföld ts a 
Dunántul unitiriuuinak sziv~ben, vaRY al unit;:· 
rilmuss.al ro\:onSlcnvttő b!rmity vlLI.isu ember_ 
btn kihalt votna a Gondolatnak, a Szc]temnek. 
a Hitnek =rete!e. Az. tn hitcm ert». Hiszek II 
tletbcn, az unitár;,mu! őrök tlettben. É, ugy 
trzcm, hogy minden uniij.rius ts <Il uniUriuzmus
nl rokonszenvező minden ember velem hi<z ~ 
gondoIkolik. JOlIcsf Usz16. 

HIREK 

u. 4 ónkor 
..... 

Wudó, aid 

A közgyülts u alpu.lWlyok lelol.,." .. a. 
ellogld~ után megdtaszlotta .I tisz:titwt ts a 
42 tagból illó igng.tóság tagjail 

Tisztikar : 
.Elnők dr. 

elnOk dr. 
ro. ~ke 

N; 

A ml h dvea olva,ókOl(in.t,lInk mit 
r~ideie holÚ nil szokva a mal viljgban divatos 
IQlytooos áremelked&ekbez. Mindennap kedves. 
kedik új,bb ú ü)abb drJ.gas1gi hullám mal ou 
~Iel Ilyen nem ulvesen látott vend~2ktnt ml nem j 
abr1unk bek6iwnltni, de a nyomdúz, a papír· 
kereskedő & l. fokozottan nehlz mqflhettse 
mindazoknak, akik ujsigunk elktt:Zitbtvel loglal
kOlnak, kfnyuerltnek rd. Fel kell emelniinlr 
lapunk e16fiut~s; btl 300 kor.-ról SOO koronú •. 
lu. emdh mta: 12Y sem 100".·os, pedig UÓla a 
kenyb- is több mint 200'1. kal drligYlt. Ha azon
ban lenn akarjuk to rtanl lapunkat, nem tudjuk 
tlkeriilni u: emel&l. S ezt is ugy kújak, hogy 
.kik c:sak 300 K-I Ibettek eló, uok uiveskedje
nek SOO K-ra kte2&zitenl az e16liutút. Etyetlen 
v11il">1"hunk t;».k IZ, hogy ml a mult bt! 
dt«mber 31. 6u. nem emeltimk, uOla ~ig m~ 
• "api lapok it 3-uor megtetttk. Rtii & - Uj. 
dalom _ hOlSzd tveken it t.puzt.alt I,.nt &:, 
hOj[y • hi borúb.n 3 fődolog IIo.ks~,es , p&tz. 

• 



_ ~_k ~ kild • saib kŐneUbaI 
_7 ntworit ~ küldjö be -
• • ::;00 ~ I budapesW::~%ri hivltll clm&e. 
erre Tl,dgi dlj ti)' hre 1000 K. B. L 

PrCltHfj ... lIonferfncl. Ujvld"'ktn" JulI 
us 3-5-;, u rtoll Ujvid&en proll:1;l.tll$ ~!se bb: 

tk kO"'treflciija, . md)·tn a ImnOta 
:rz6dts kÖVtlktlt~~n d6.i!!oU . utódíll.
lIl ok proltS" '" kistbbsfgd' J('g~tr.(\ 1 s IZ 
el!.>dilOll '~'lt" tiymbhoz "'at? v,l5zonyíróI 
l,rJ(Sk(lzt~ k. M lll:y~ romág képvIselő I a refot~ 
m~T\lfOk rlll~T61 dr. Ravafz Usz ló pOspők. 
lulhtranUlCk rhdtÓI dr. Raffav S;indo~ pU$fl~k, 
.~ ulliUriu$ok rméról pedig Józan Miklós ,pus
p6ki vjUrius voltlk. Ennek a konfe~e~Clán l k 
tol)",tba volt II a 'il.rgylllfs, ~me~ytt luhus ]6· 
jn dlluÚn I IX ker. R.t.d. y-ulCu rtl. Tea'ó
rll dis:rtermébtn. C$th.szlovik kikiitd6tlekkd 
tartottak. 

O_Ob1 D~nel mt lh.llt. Gogyhy [)4;nes 
az ismeri nevu író ~ tanáT, pfnleken f. hó ~ 
esle 1~lh~!kot a Rókus-kóh,úlnn w:seoPft"idó 
utin ~ btes kor.tban meghalt Oagyhy Dtnes 
kt! ht! óta volt bet~, eleinte a HerC%Og-klinikl.n 
ftkud! s n~ napja került il R6kus-kórhúbL 
Oagyhy ~nn EIMen, UdvlJ'heJyme~ben szil 
letet!. Tanulm!nya;! Bud2peslnl, Ortnobleban ts 
P.trlsban vq:ezle. Egerben. Sz~kcsfehmbolt , 
P ozsonyban, majd a budapesti II. ker. 'Uaml 
fl5rdliskolin'l tÓlt6U be IlnAri AlIisI. Utóbb. 
Irultuszminiutb:lum ti)"dem 6gyostU.1y'ba rell
.1I~1r be bboonti SlOlg.t'atttlelre. Sz~pirodllml 
DlÍlvd. IUIDrtsz! e'besztlfsek, k1ilOnböz6 napi
b betilapolr jeltntek meg. Ezekben 16lrtppen IZ 
erd~lyi lÚ"S1dalmi fletel r*olta meg. Irodalom
t6rttMli munUI: A Rü;6czi-kor elbeszfl6 k61tb
szele, A troubadourok. Sztpirodalmi munUf: 
Ilma ,,"SZOlly, Hit~rl. huUrt, tic! Es ilom, A 
'Ittflytir1alr, Mjria nÓYb:". Hal.tlU lelesEge ts 
\is!dny. Iy.tnolja. Ttmelfse Vasál111p I. hó 22. 
En volt IUIn r&zvtl mellett. Halfla nlD vesz
Itsta::d jelent I sztkely~tk. A csalid gybú
Nn 1:111 is Tfut veszünk. 

Az Unitárius Ertesit6 minden 
'uitárlu8 ember asztalán ott h~&"ytn. 

SZftLft\ LftJOS 
IftfiS13bó Uz1de 

a lX. ker. Haller.placon. 
Ffrfl. & tiWllhü, Itlilr:abAtok '"andÓUI ts 

olelÓa kapba\ól<. 

Kádakat 
Putkm,.... .. 

80rtdhytket 

MUl/pI 
Izcrnimolld 

Tragaclollat 

Kocllrfsuktt 

kes:r:itD. lI 

Bud,pH', V., Kilmin·u. 21. Telefon: 5-34 

BERDE LfiJOS 
cipéni1zle-te 

a.dapest II. Batthyiay-utc:a 48..u .. 
Ferti. ~s n6i cipöl m~fi ult" kfuitek.. 

Jaritisl is vállaloL Mffdktlt árak.. 

"STUDIUM" 
KÖNYVESBOLT 
BUDAPEST, IV •. 
MUZEUM·KÖRUT 21 
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oÁUII 
~oa,....1 _IoIy<l/nIIOL 

",r;; wlkllo' ... .,.......,_lolld ...... eli 5 

fdel6s ki.a:dó: BIRÓ LAJos. 

STERNJÓZSEFR. T. 
BUdapest, Kálvin-tér I. 


