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A második félszáz év küszöbén. 

A Keresztény Magvető Isten segedelmével s olvasóink 
és jó barátaink tá^moglatásjával ezzel a füzettel a második 
félszázad küszöbérle lép. A 'múlt év utolsó füzete vissza-
pillantott az eihnult félévszázadra. Sok felemelő mozzanat 
mellett nem1 kerülték el a figyelmét azok a hiányok isem, 
melyeket talán mi magunk érzünk legiiyomasztóbDán. 
Mégis az elvégzett 'mimika megnyugtal.ó tudata csendült 
felénk abból a 'megállapításából, hogy a szabadelvű vál-
tásos mozgalmak' mérsékelten emelkedő hullámvonala raj-
zolja le a1zt a pályáit, melyet folyóiratunk1 a hosszú idő 
alatt megfutott. S megvan az a megnyugvásunk is, hogy 
'becsületes törekvéssel és önzetlen munkával igyekeztünk 
azt a célt szolgálni, melynek munkálására folyóiratunk 
írói (körének bizalfma elhivolt. Ennek kijelentése után 
a múltra nézve nem igen van egyéb teendőnk1, mint há-
lás 'köszönetet mondanunk mind azoknak, akik munkánk-
ban szellemileg, erkölcsileg vagy anyagilag támogattak. 

A jövőre nézve '.ugyanazt a becsületes törekvést és 
önzetlen munkásságot ,Ígérjük:. De viszont kéirésünk is 
vna olvasóinkhoz. Régi barátaink híven kitartanak mel-
lettünk De szeretnők, ha a fiatalabb iieímzedék sűrűbb 
sorokban csatlakozna folyóiratunk mellé. Nem magunkiért, 
haneím azért |az ügyért, melynek \ szolgálatába csekély 
erőnket., de legjobb akaratunkat és törekvésünket állí-
tottuk. Ez az ügy egyházunk egyetetmes közérdeke. Mert 
ha van az unitárius névnek1 szerte e hazában csengé'se s a 
név által képviselt gondolatnak értéke, bizonyosak vagyunk 
benne, hogy ebben folyóiralimkuak nem csekély része van. 

P;rogratomunk' marad )a régji. Nincs azon mit vál-
toztatnunk. Csak' azt óhajtanok1, lia e programúi kere-
teit a haladó idő szelleme és fokozottabb igényei szerint 
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I 
gazdagabb^ értékleisebb {tartalommal töltlielnők meg. És 
volna erre kedvezőbb kor, mint éppen a mai? Hiszen 
a vitág't ö r ténelemnek eig'yik legmegrázóbb korszakát éljük. 
Ez a nagy fergeteg, ez az istenítélet alapos rendezést és 
felforgatást hozott (és fog hozni az értékek közé. Sok 
erkölcsi értéket, amit a világ1 legjobbjai és legnemesebb 
szellemei eddig is állandóknak tartottak, még ragyogóbb 
fényben revelált. Viszont sok mást, amit elpuhult s' min-
den nemesebb törekvésről megfeledkezett életünk nélkü-
lözhetetlen feltételének 'tartottunk, a maguk semmiségéi-
ben és értéktelenségiábem mutatott be. Sok gondolkodási 
irány, amely már-már bevette mágiát közéletünkbe, fer-í 
ídének, sőt kárhozatosnak tűnt ki. Viszont mások, me-
lyekre eddigi rövidlátó egyoldalúságunkban ügyet sem ve-
tettünk, életet teremtő lés erőt nevelő értékes tényezők-
ként bukkantak fel. r 

És kitűnt, a háború rengeteg véráldozattal meg-
szerzett tapasztalatai megmutatták, hog'y nevelési elvein-
ket és rendszerünkéit is revízió alá kell vennünk. Nem 
gyökeres átalakításokra és mértéktelen lépésű reformokra 
gondolunk. Mert p l köznevelésünk erkölcsi célját és a 
hazafias érzés kuTtuisJzíát a háború mindenek felett fénye-
ben igazolta. De úgy gondolj ük, hogy a célhoz vezető 
eszközök megválasztásában bizonyos rendezést, rangso-
rozást kell majd a háború tapasztalatai alapján végez-
nünk. E munkában, amely lényeigében egy megfontolt 
és higgadt értékelés leisz, ki fog tűnni, hogy eddig első-
rendűeknek tartott eszközök jelen tőségükben veszíteni 
fogmaik s Hamupipőke szerepére 'kárhoztatott tanulmáj-
nyo'k jelentőségüknek megfelelő helyre fognak előlépni. 
Viliágnézetek fognak megingani és ú j világnézetek fel'-
icímelkedni. 

De ne menjünk e várható változások fejtegetésében 
ájg'en messzire. Azt mind eme setre szeretnők!, ha folyóira-
tunk' e fejlődésekkel terhes korszak küszöbén abba a 
helyzetbe juthatna, hogy e naigjy átértékelés folyamát ál-
landóan figyelemmel kisérhetné, ha ra j ta tarthatná figyelő 
kezét és személt e Mkeket 'átformáló metamorfózis szív-
verésén s az idők szellemét é(s változását meglátó, meg!-



3 A MÁSODIK FÉLSZÁZ ÉV KÜSZÖBÉN 

ér tő és megértető tolmácsoílója lehetne a fejlődés mér1-
íö ki es lép és einek. 

És ha olvasóink ilyen kívánalmakkal á:llaná|nak elő, 
lehetetlek- volna ré,s:zünk!rő;l az igények jogosultságát el 
4nem ismerni. Felmerülhetett sok olvasónk lelkében az a 
gondolat is, miért nem jelenik meg folyóiratunk havonr 
kénl. így talán több elevenséget lehetne beleönteni, erő-
vel teljesebb kapcsolatba hozni a lüktető élettel. Meg!-
valtjuk, magiunknak is sokszor eszünkbe jutott ez a gon-
dolat és sokszor töprengtünk megvalósítása lehetőségein. 
Még sem mertünk bele menni megvalósításába anyagi 
és szellemi okok meggondolása után. Előfizetőink gár-
d á j a még nem elég nagy és erős arra, hogy a saját maga 
forrása i ra útalt folyóiratunk e terv megvalósításával járó 
tekintélyes köttségemelkedéist megbírhatná. Nem, különö-
sen most, mikor a papiros és nyomdai munkaerő folyton 
fokozódó drágulása miatt a költséglek már-már elvisel he-
te 11 enékké nőnek. 

Másfelől az a gondolat is visszatartott, hogy a havon-
ként való megjelentetés által az a színvonal, melyet folyó-
i ra tunk kiküzdött s amelyet ezután is nemcsak megtar-
tani, hanem a lehetőséig szerint emelni is akarna, esetleg 
sülyedni fog; 

Minden felvetődő joglos igény fontolgatása csak oda 
vezet vissza, hogy megvalósításuk nem egyedül tőlünk 
és a munkatársaktól, hanem előfizetőinktől is függ, akik 
céljaink munkálására az anyagi eszközöket nyújt ják. Ben-
nülik a jó akarat nem hiánjyizik. Ami csekély erőnktől 
telik, azt szívesen áldozzuk egyházunk e közügyének szol-
gálatára. Ámde meg vagyunk győződve, hogy minden gon-
dolatunk megvalósításának inélkülözhetetlen feltétele la-
punk és olvasói között az a bensőiséges, meleg és bizal-
mas viszony, melyet nem a kicserélt értékek, hanem a 
közösen szolgált közöis cél áldozó Szeretete s az ahhoz 
való ragaszkodás iéls hűséges kitartás forró érzése szen-
tel meg. 

Azért bizalommal fordulunk egyházi és iskolai ügye-
ink1 iránt érdeklődő papi és világi vezetőinkhez, lapunk 
régi és új híveihez és barátaihoz, jöjjenek segítségünkre 
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szellemi és anyagi támogatásukkal, hogy napjaink1 foko-
zottabb igényeit is kielégíthessük. Térj esszék folyóiratun-
kat ismerőseik körében azzal a tudattal, hogy, ezzel fe j -
lődését, színvonala lemelkíediését mozdítják' elő s1 egyhár 
zunknak egyetemes közérdekét szolgálják. 

Ezzel a (kéréssel kezdjük a második félszáz eszten-
dőt s íbluzigión ibhaszlkodunk az Istenhez, áldja meg mind-
nyájunknak közös célra irányuló önzeílen munkásságát, 
hozza el nemzetünkre dicsőséges! küzdelmünk' után; a várva-
várt békét, egy nagyobb, hatalmasabb, gazdagabb1 és bol-
dogabb Magjyarorszlágra a szebb jövendőt. 

i • Dr. Gűl Kelemen. 



A kultura és a háború. 
Győrfi István. 

Bieszélhetnélk'-e más tárgyról. írhatnjéík-íe, olvashatnék-e 
más téíbelről, lía még oly, érdekes és vonzó lenne is az, 
min t a háborúról ? Erős akarattal, nagy elhatározással 
szioíkbtt munkánkba mélyedünk', él szeretnénk rejtőzni a 
gondolatvilág rejtély-szövevényeibe, érzéseinket vágyunk 
beletompítani a megiszoktottsáig; unalmába s mindéin erő;-
megfeszítésüniki hiábavalónak látszik. Az intellektuális 
viliág' elvont tételei mind a valóságot mulatják, tagadják 
vagy igazolják s mit röviddel ezelőtt csak megszokásból 
tettünk, ma lelkesedő hévvel egy változott nézőpont va-
rázslatos újságjától ösztönözve végezzük: kötelességeinket, 
mert háború van. Gondolhatnánk-e egyéni érdekeinkre, 
folg'hatnáník-e ú j feladatok munkálásához, tehetnénk-e bár-
mit is, ha mindjár t általános érdekek fűződnek is való-
sításához, ha jaz nem hájborúnkkal van szerves kapcso,-
iatban? A háborúban, a háborúnak élünk s minden gon-
dolatunkat. minden lettünket szeretjük bei ©egyeztetni a 
Változott életviszonyokba. Mire eddig! nem minden elha-
tározásunknál gondoltunk, most soha úem mulasztjuk el 
feltenni magiunkban a kérdést: »vajjon érdemes-e«, sízfol-f 
g'álhatjukj-e azzal a kitűzött nagy cél valósítását, mely 
m á r nem egyesek, mindnyájunk feladata? Az élet kioltá-
s á r a felállít ott hadigépek', az ölésre emelt fegyverek, a 
körívekben úszó, szomorú szemek kérlelhetetlenül adják 
elénk a nagy problémát: váj jon jó irányba vezet-é éle-
tünk ? A kétsógbieesléísben, a ^reménytelenségben kimerült 
gyászolók csüggetegen kérdezik: érdemes-e az élet annyi 
szenvedésre? Mun'káljunk^e, küzdjünk-je tovább', miért? 
Miért? Az élet halállál fizet s a halálnak! bizonytalan re-
ménytelenség a jutalma. Az egyéni vesztés fájdalmának 




