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Uj ba.rázda.. 

Jh us mondA : VajaId u 
(I ked! az eke surdra 
nil és u okra nh, .melyek 
(I utina y.nnak, nem al
kalmatos az Ia!tnnek or
uq.1rL-

I,.uk'~ u. IX. 62. 

A fölkelő nap arany sugárai fényes hálóval szövik bé az eget és a földet. Szikla hasadékok 
Wongó mélysége, hegy-völgyek erd6ko5zoruzott. sejtelmes magánya bételik tiszta szent örömmel. 
Megmozdul a göröngy. S anyugatom órái után minden, de minden ujult er6vel szivja be. és adja 
tovább az étetnek édes lehd letét, teremtö ösztönét az örök Alkotónak. Az égen usz6 
v~dorfelhOk is megfUrösztik fáradt tagjaikat a ragyogó fénytengerbe n s a rohanó vizek árján ne6Z~ 
telinal suhannak át ismeretlen tajak fel é ... Ki az, aki a napba néz és meg nem vakul? A napba 
Db és sztme még csak nem is kaprázik. A napba nézO sasi . ' Ki volna más, mint a századok 
stántóvetOje, aki egyszer izmos kezét az eke szarvára vetette és nem azokra néz, amelyek ó utána 
.,annak; mert O alkalmatos akar lenni az Istennek országára. Akar. És tud. És ezl a tudást, ezt a 
minden szépre-jóra és igazra törekvO, elszánt akaratot nt m önmagából meriti csupán, hanem abból 
a gazdag forrásból. amelybOl táplálkoztak eleil61 fogva az emberiség j~azi nagyJai. .. A koronázatlan 
királyok, a lélek hősei, a tudomány vértanui, a nemzeti próféták, a buvös szavu dalnokok .. . Mind: 
annyian - egy-egy kipattant szikra lsten homlokából. A világossag az 6 elemOk. A nép megérti 
szavukat; tenyerén hordozza stivl.lket, ezl az örök féltés ben szoron~ó nagy szivet, amely azért olyan 
boldoglalan~ hogy mások boldogok lehessenek ... Szánl, szánt, úJ barázdát szánt a századok 5zánl4-
vetOje. Nemzete &zivébe, jobb s bal tenyerébe belé veti a sorsnak magvait . . ' Életmagot , " Halál
magat , .. Valion melyik fog majd kikeini belőle? Melyiknek lesz dúsabb aratása? , . , 

Ennek a napba néző szellem-óriásnak még a börtöne is csak sasUszek lehel. F~nt a maJ8$'
ban, Moblepte várromok között, a fellegek szomszédsál;ában, Olt, ahol _ viharvert I dők vajudó 
mébében - a villám s a menydörgés szUletik t:s ott IS, igazában, nem 6 fogoly; mert bár k~n
lAbán bilincs, de lelke: az szabad , Nem 6 a fogoly, hanem azok, akik 6t oda bezártá~ ; mert mlkOz
ben az eke szaIvAra vetnék kezöket, minduntalan .sak hátra tekintgetnek. Abetut rágJá,k a lélekölő 
betÜI. S a magyar szellem diadalmas röplll szárnyait össze-vissza kuszA lják. MegtépdesIk , . , .ts ha 
éppen n6 is szépen. rossz emberek elmetélik,- Oe én nem féltem a sasI. Nem féltem 6t ; mert el6bt: 
utóbb kiszabadul s meré,sz röptében ismét végig szánlja a teveg6egel. ~s csattoglatva szárnyalt 
a vtgtelen ivben kerengő bolygók táborán, hamvadó világok porát rázza le a földre s m~termék:. 
UJiti annak göröngyeit a jövO fenséges iJléretével , " Szánt, szánl _ még a levegObe~ 15 - IlJ 
_ázddt uAnt a századok szántóvet6je. Nemzete szivébe, jobb s bal tenyerébe belé veli ,a sorsne.ll: 
1II~ait , " 8etmagot , . , Haléimagol. , ' Vajjon melyik fog majd kikeini belOle? melyiknek lesz 
dMabb aratasa ? , . . O k 

A válasd mindez.ekre csak a nép fia, a "barna paraszt" adhatja meg, görnyed ott az e e 
• 
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. mal Az 6 verejtéke csurog a frisse" töredező barhdába, ame.,. 
mellel!, hogy m~e.szUlnek OS;:Z~~j~fent~~ konyv~nek a laRlai volnán3.k I Aki' tud, olvasni, olYaS. 
nek egyes táblái mintha egy uJ l. I jövendőket... Ó j61 tudja, hogy neki az ~ke ltaIn 
hat belőle CSOdaszép dolgokal, ~:~f elnie nem szabad. N.~ tÖ,nénelmi mult van mögötte; de " 
mellet1 jobbra·balra, vagy hétra te U:5 ké zel6déssel töltse Idejét i mert - aminl látod - ellél'be 
nenl ér rá. hogy, a:r.o~ el~~rdF~~gtar be. &tlalni ncm kell. Hiszen a hazaért dolgozik. Anna'k fO diét 
a mu.nka és a dlcsőS , t ? Annak őrzi drága hitét, féltett szabadsá~ál ... Onnan felUIről, a magas-. 
,zántj", Annak kenyerét ~s.:I . k látszik. Kicsi jatékszer, amelyet az 6násleányka - a monda lZtrtnt 
ból tekmtve, csak egy pon na nt tS nem játékszer. A nemzet maga. Az lesz aztán m~ IZ 
_kötényébegöngyölgetell · ·· · l~~ rorO~vv hogyha a.nép lelke megtermtkenytlt, s ezeréves ősi hati. 
liJ bar/Úda, h~gyh. ~el g"!~z u és Istent im'ádva alkalmatos leend az O orszagára I 
raink kOzölt hitel-ha,... Veuve, Szerkeszt6 

,. d k,, · Kósza ma ara . 
(TIJ~Ort). 

A /~/d mosolyo csak uBY vidi, ho k6nnyelnkkel 
6nt6zzdk. (4) ... Is/en ll/Idgdban minden ibred6 
nap egy-egy uj terem/is. (32.) ... A kis maddr 
JeiM szeretne lenni : s a felh6 - kis maddr. (35.) ... 
Napom IlUldozik. Olyan vagyok, mint a csónak, 
amelyel kivontok a parlra. Még hallom az esl
homdlyban az dradó tenger lombaló zenéjél. (55.) •.. 
Kitdrja kelyhet a bimbó s k6nyfjrlig: .En édlS 
sup vildgom, ne hervadoudl'- (66.) ..• 
A port rugdoshatod, a port megvetheted : 
Azerl csertbt csak virdgot dd neked (101.) ... 
A gyfjkü ls csak dg olt a/ant a flildben. 
És az tlg is: - gyiJkir a Jetfegóben. (/OJ.) ... 
Holl betDk pora hogyha bélepett: 
Nagy, néma cslindbe' /ürlJszd lelkedet I (147.) -.• . 

p , b. 

Sóhaj. 
Uram, Tehouád szárnyal esdeklésünk : 
Könyörülj rajtunk, magyar népeden. 
Hatalmas jObbod terjeszd ki fölöttünk I 
Ha nem segItsz : sorsunk reménytelen. 

. 
Uram, bocsásd meg a ml vétkeinket ; 
Tekints le ránk, óh égi Irgalom I 
Vezesd az uton gyönge lépteinket, 
Hol Tégedet dicső it völgy-halom. 

Az ősi Cimer szent keresztje csorba, 
Es glóriája köd-homiilyba vész; 
Uram ne sujts! Ne hagyj tovabb a porba': 
E nép uért még élni-halni kész. 

A hármas bérc s II négy folyam vidéke 
- A tejjel-mézzel folyó K,maán _ 
Sáviinkben él: - a mult dic~6 emléke ... 
És átragyog a jobb kor hljnalán. 

Uram, Tehozzád száll fohászkodásunk : 
Segits mirajtunk I - kérünk gyermekid _ 
Szánd meg didergő, rongyos !rvaságunk: 
Add vissza hát Hazánk határait! 

1922. december 8. Józan Miklós. 

• Uj világ.·, 
• Véres napokról álmodom, 
Mik a világOl romba döntik ; 
S az ó-világnak romjáin 
Az uj világot megteremtik ... " 

• 

Igy hangzik a költó jóslata. Telve a látnoki 
lélek mélységes bizalmaval. Telve lendülettel. Ot 
ez a kép nem csupán ebben az ihletett perCben 
foglalkoztatja ; hanem folyton -folyvást előtte lebeg. 
Ott van ez, mint feltörekvő gondolat az 6 elméje 
világában, amelynek eltenáUm nem tud, nem akar. 
Ou van, mint ébredő igazság az iS leikiismerelé
ben, amelyet eiaItatni nem lehel Ott van, min' 
eleven ható erő, .szent akarat· az alkotás vágyá
ban, a lélek múhely~nek ama rugói közl\tt, ame
lyek a történelem számára dolgoznak. Amit gon
dol , amit érel, amit tud, amit cselekszik, az mind 
összhangban áll az egyetemes emberi törekvések
kel. fbren van és mégis á lmodik. Csöndes szem
lélődésbe merülve is, pozitiv munkát végez. Al 
6 hite kihat a százezrekre, akiknek ílgyét • 
magáévá teszi. S nincs olyan önző érdek, amel, 
az' ö kezének érintése alatt át ne magasztosuln. 
az önfeláldozasnak ragyogó példájává . . 

Álmodjunk mi is vele együtt. Vele, aki a 
48-as nagy időknek lánglelkü prófétája voll Aki 
elöre látta, hogy milyen sors dr a hazára. a 
nemzetre. S eZI a sorsot csiiggedetlen bátorsággal. 
kész szivvel vállalta is; mert jól tudta, hogy ha 
az eddiginél szebbet-jobbat-igazabbat-emberleb. 
bet. szóval ~uj világot- akarunk, akkor előbb 
katasztrófa-szeriien össze kell omlania aZ 6-vilú
nak, a régi rendnek, amely Onmagát. tulélve, mir 
minden további haladásnak csak uijában illQtL 

A "véres napok" csakugyan be.kÖvetkeztek. 
A világ alkotmányának ereutékei recsegve·ropogva 
omlottak össze. S nemzeti szabadságharcunk 
örökké emlékezete} vivmányai és fényes haditetld 
a nagyidök nagy embereinek vezetése, utm.ut~tása 
mellett, csakugyan a régihez k~pest egy UJ vJtálo:
nak a kezdetét jelentették a magyarsig számár .. 
amely a nemesi kiváltságok helyébe .önként vette 
az egyen lőséget; testvéri jobbot nY!-lJtva a közöt
tünk é lő kisebb-nagyobb nemzetiségeknek. A 
szabldság üde levegője hatotta át a kormányz.úl 
és a törvényhozást. S ha nem nehezedik reánk a 
400 éves átok, sohasem jutottunk volna oda. ahol 
most vagyunk . . . Romok közöH. Ut és nem-W 
kinos gondjaival gyöt6rvc lelkünket, azt a neaat-
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tudlak a központi hatalmak, 
akik között nem éppen dicstelen szere-
pet jál~qtt 3 székely vitézség, a magyar hon-
szeretet. _ 

Romok között jarunk. Orömtelen pillantással 
réveJezünk a bizonytJlan jelenben. A rnuJtra 
fátyolt szeretnénk boritani, hogy elkerüljúk a 
számonkérés kesenl proceduráját. Nincs annyi 
erkölcsi bátorságunk, hogy a megalázkodás egész
séges érzüleiével - mellünket verve kimondjuk 
a mea culpa-·ts az ebből folyó tanu lságot drága 
ö(Ökség gyanánt adjuk át annak a jövő nemze
déknek, amelynek boldogtalanságáért, lesti · lelki 
nyomoruságáért mi mag unk vagyunk a felelősek. 

Romok kózött járunk ... Közel a távolban, 
itt és amott idétlen utjelzöivel talalkozünk azok
nak a széllel-bélelt ne:nzetieUen irányzatoknak, 
amelyek a fOrTadalom bm rejló erkölcsi princi
piumot a mtlguk sekélyes pártpolitikai céljaikra 
és ónző anyagi érdekeik javha kizsákmányo llák. 
Keresem a fegyelmet, amely a maga jól bevált 
rendueretetével biztos támpontot nyujtott az 
itthoni belső intézményeknek éppen ugy, mint a 
harci frontnak K'!resem. És csak huJ[ helyét 
találom. Ott terjeszkedik helyette a laza gondo l
kozás, ahebehurgyaság, az amorahtás, amely a maga 
munkátlan szóstityárkodbáért még praemiumban 
ré szesül. fenekeslül felfordult helyzet. Tisztára 
egésZségtelen állapot, amennyiben még az annak 
orvoslására kigondolható egyetlen gyógys2er is 
csak ujabb bajok csiráját rejti magában. 

Kere~em ti tekintélyt, a törvénytiszteletet, 
amely bizton~ágot nyujt az egyesnek a maga 
személyét é, vagyonát illetőleg; s viszont meg
védi a közérdeket egyes alkalm i desperádók 
zsarnoksága ellen. Nincs-nincs sehol. Vagy ha a 
gombamódra burjánzó paragrafusok kózött akadna 
is itt· olt egy-egy, amelyben a holt betü fedi a 
W:nyegd, azt aminek igazságához fér 
- még ebben az esetben is nagy 
vo alkalmazásban hozzá nem értő 
mek viszájára iorditják azt is, ami igazat, 
illalános emberi szempontból 

Keresem a magyar szent koronát s az ahhoz 
fü:r.6dő ezredéves tradiciót, amely hüségben és 
:t~Slkodásban egyesitette a JegsuJyosabb, a Jeg
y gosabb időben is a magyarságot, lévén annak 
l,QI6n-küllln és mindannyian taglai; akik előtt a 
"membrum sacrae coronae" nem csupán díszítő 
"1eIz6. hanem jogfords, amelyhez csak megoldott 

saruval illik kőzeledni Kere<;em. Kere<;em. De az,. 
mint valami csod1lato, "Grait" egyre távolodik.. 
Amint o tt lebeg lelki szemeim előtt, konturjai 
elmosódndt a thol ködében; de aún jÓl IttolR 
&; hallom a körülötte tolongó siserahadal, amely 
a m.aga m~nyelvén szemérmel~~n hangon riká_ 
csolJa: "Kl ad többet &te? .. .. 

Keresem a békés, boldog családi tüzhetyet 
amelynek melegénél és világánál lelujulnal< gyer~ 
mek- és ifjukori szép emlékeink. Ahol a iámbor 
egyszerüség és a puritán erkölcs örökös tanyát 
üt magának; ahol az enyim· lied kérdése nem 
bontja meg az egységet, mert minden felolvad és 
szerencsés megoldásra talál - a szeretetben. 
Keresem .. Keresem. De, amit látok, az többnyire 
elszomontó, lehangoló élettapasztalal. Külső kere
tek benső tartalo m nélkül. Arany rámák, amelyek
ből az ifjuság tava~ideiének pásztori idyllJét. 
durva kézzel rendre kiszagatta a kOzönseges min
dennapi élet, a kenyér Ulán való hajsza vagy 
a maga ólomszürke színeivel, bágyadt$ágával és 
nemtórödésével béboritotla a gyülöletnél is utál
tabb közöny ... 

Keresem az iskolát, ahol, mint valami tem
plomban áhi.tattal figyel a serdülő gyermeksereg 
a bölcs atyai szóra, amely megmagyarázza neki 
az élet titkát, a világ törvényeit s gondosan elő· 
késziti az eljövendó életpályára, amely az ő haj
lamainak leginkább megfelel, .. S mit találok ? ." 
Egy kisérleti telepet, ahol az egymással homlok
egyenest e llenkező, egymást kirekesztő ideologiák 
hál ás talajra vé lnek lal 3;ni abban :l gyermeki 
lélekben, amely a maga önczéluságát a könnyebb 
boldogulás kedvéért kém teleu alárendelni ezeknek 
a raffmáltan kigondolt é, artistikus módon kezelt 
eszközöknek. 

Keresem a templomot. A:.t a lizent helyet. 
amelynek küszöbén megtörik a profán vi lág 
szennyes hulláma. Azt a közös oltárt, ahol a 
közös mennyei Atyának édes gyermekei testvéri 
szeretettel fogadják egyik a mást; Istent, az 
Örökkévalót pedig lélekben és igazságban imád
ják, ugy, a mint Jézus tanitotta, ugy, am int Jezus 
gyakorolta. Keresem. Keresem De nem ~Jálok 
mást mint hatalmi szervezeteket, társadalmi ala
kulatokat, amelyet a dogma védőbástyá it, az 
egyházi vagyon és b irto k előnyei! s a szertartá
sok myslikumát, a maguk fele~ezeti ~s sz,:· 
mélyi versenyg-éseik és. surlódásatk '!le!lett IS 
szembeszökő módón tudják fe lhasználm a maguk 
és kiválasztotljaik érvényesülésére a hierarchiiban 
és a napi politikában. 

Keresem a tejjel-mézzel fo lyó Kan,únf, az 
áldott a szépséges szent Hazát, az őrók Magyar
orsz~ot ahol bölcsőnk ringott s ahol egykor 
reánk ~rul a drága hOni hanl. Azt a f~ldet, 
amelynek kövér barázdája adta volt és adja -
hiszem Istenem - a mi kenyerünket. Azt a gyó
györfi Hungariát, ameJynek int~ger képe, meg 
nern gyalázható ideálja mindny~unk szIvébe be 
van vésve. Keresem . .Keresem. Es óh mit talAtok 
helyette. A teljes, tökéletes, diadalmas Magyar
ország helyén egy kietten, sivár pusztaságot A 
fejedelmi termet helyett egy szerencséUen ttlmt, 

, 
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amely csonkaboukán - épkézl.ib nélkül - ,hiába 
igyekszik talpraállani, Tehetetlen ver~c5dés mmden 
mozdulata. Halvaszületett szörny mmden ep~ke-
désc. Széditö nyomoruság és vaskényszeruség 
lebeg lólölte. Vall; de nem él. Vár; de már ne,n 
remél. .... BIzony, mondom néktek, rég ,nem 
volt ilyen világtabn tavasza, (1920. III. 21.) dyen 
gyümölcstelen nyara a magyar nemzeinek. 

Romok. Romok. Egy szörnyú. romhalmaz az 
egész ország, az egesz világ. ts ml e r?mok közt 
jArva.kelve gondolkozunk, töprenkedunk. Nem 
ezl akartuk mi egy talán soha helyre nem hoz
haló lévedésn~k áldozatai. De h.~já.,ró lelkek 
módjára nem imbolyoghatunk orokosen csak 
romok kózött. A ~reslituciq in integrum" parancs
szava fölcselldúl a jók és Igazak kebelé_be~l; s ~Z: 
egyuttal kezünkbe adja azokal az eszkozoke! IS, 
amelyeknek segils~gév~~ a 6-világ romjain az 
uj-vildgol megleremthet]uk. 

Adva tévén 3Z .myag, adva az eszközök, 
csak egy jeladásra van szükség, egy gondvisel~s
szem intésre, amelyre öllk~lIt megindul az éplt6 
munka s a társadalmi gépezet itt-ot! nyikorgással 
és cwkönyöséggel ugyan de végre belélilleszke· 
dik az uj élet feltételei közé. Oh, milyen áldott, 
istenadta lélek az, aki ezt a jelt nekü.nk megadja; 
s aki egyutlal a maga példájával is igazolja előt
tünk, hogy az uj-világnak uj emberre, uj ember
tipusra van szüksége. Ui emberre, akiben megvan 
a vágy, az akar:! t résztvenni az uj teremtés gyö
nyörében. Uj emberre, aki nem a rhapsodi kus, a 
kapkodó dileltantismus hive, hanem az egyenletes 
a kitartó munkának barátja; aki elölt az élet -' 
egy folytonos kötelességteljesités, az ideálizmus
nak és a realizmusnak harmonikus egybeolvadása. 
Aki belátja, h~y Emerson szerint: csak azok 
épilenek az Orökkéval6ság számára, akik .az 
ideikra épitenek-. 

Az uj-világnak uj embere első sorban is a 
tdrsadalmi béke alapján áll. j61 tudja mit jelent 
ez, ugy a jelen, mint a jövő szempontjából az. 
egyes j61 felfogott érdekében s a nemzet java.ra. 
Az a lesi, amely állandóan belső zavaroknak és 
külső izgalásoknak van kitéve, nem végezheti 
nyugodtan lunkciói~ amelyek az egészség fen· 
tartására okvetlen szükségesek. Ennek következ
tében meging a lelki egyensuly homályos lesz a 
látás, beteges a vérmérséklet, epés a kedély és 
bágyadt. a közérzet A beteg test beteggé teszi 
a lelk~t~s, 6lomsulyával ránehezedik a képzeleire 
s a .ku lonböző egyönletü müködését lehetetlenné 
~esZI. HOg'J egy bibliai képet használjak további 
Illusztrálásul: (I Cor. XII. 18. 2 1-22) ~ Az Islen 
elhelyezte a tagokat a testben egyenkint minden i· 
ket, amint akarta ... Sok tag van ugyan. de egy 
te~t Nem mondhatja pedig a szem a kéznek: 
Nines r.id szükségem ; vagy viszont a fej a láb
nak: nem kelletek nekem. Sőt sokkal inkább 
amelyek a te~t legerötlenebb t:tgiainak látszanlk: 
azok Igen szuksf:gesek.~ Ez a bibliai hely kiváló
a~ alkalmas ~rra, hogy a maga spontán egysze
ruségéve] és Igazságával reá világitson a mi mai 
magyar társadalmunknak számtalan bajára és 
fOiYatkozására, amelyeknek leküzdése nélkül sem 

az egyesek, sem az intézmények nem boldogul~ 
hatnak. A t~gok helyére tegyük oda • kül6n_ 
bözó oszlályokat, t!r$adalmi rétegeket, pártoltat 
és felekezeteket, amelyek a dolog lerm6szelén8 
fogva kölcsönhatásban, szervi összefüggésben 
állanak egymással. Ezek együttvéve alkotják a 
társadalmi organismust, a nemzet testél Ez a 
test beteg. Emellett bizonyitnak azok a convul_ 
siÓk, rángások és rendellenességek, amelye knek 
megtévesztő tüneteit a maguk javára igyekeztek 
kiaknázni a szertncKsen lezajlott maskara lorra~ 
d almak. S ma is vannak, sajnos, egyes jelen~_ 
gek, amelyek azt bizonyit ják, hogy a 2yógyulás 
processusa nagyon lassan halad; s ugylehet 
évek lelnek belé, amig az egészséges kózérzet 
helyreáll, az elvi alapo{l kialakult nemzeti köt· 
vélemény megszilárdul, s a társadalmi b~ke ál&
sát még a külső béke minden vivmányinál is 
nagyobbra fogjuk becsülni. 

És itt nem tehetem, hogy ki ne térjek egy 
örvendetes Jelenségre, amelynek a mi közönségük 
soraiból is többen szivesen valánk tanui. Arra a 
concordia christiána jegyében megtartott kat~olikus 
és protestáns nagygyUlésre gondolok, amely a 
mult ősszel nem egyszeru .Ireuga Dei --t kötött 
a hazai keresztény egyh~zak között, hanem talán 
a lelki egybeo lvadásnak s evangeliumi alapon 
leendő egyiittműködésnek lehet komoly alapja. 
Politikai vonalkoúsban, bizonyára elő fogja 
segiteni azoknak a függőben levő kérdéseknek 
kölcsönös megelégedésre történő megoldisi4 
amelyek hosszu idő 6ta foglalkoztatják az egyházi 
közvéleményt Értem az 1848. XX.l-c:. belüjének 
és szellemének végrehajlását és a katholikus ~uto-
n6miának megvalósitásál. Egyenlőség és VISZO
nosság a keresztény egyházak között a kultur
álIam elsőrendii garanciája, ami önként maga 
Ulán vonja az egyenlőséget és viszonosságot a 
keresztény és nem keresztény felekezetek között 
is, hacsak saját magunkkal ellentétbe jönni nem 
akarunk. A keresztény egyház.aknak, a. kereszté~y 
egyházak szellemi vezetőinek e teklnt.elben.16-
példával kell eljárniok; mint ahogy előljárt, I!'mt 
zászl6vivő a mi szerény Dávid Ferenc Egyletun!'o 
amikor évekkel ezelOtt meghivla felolvas6 aszta
lához a nagyváradi főrabbil, aki a ne"!zeli pró
féták hatalmas korszakár61 tartott a ml templo
munkban magvas értekezést Ugyanezt a célt, ~ 
kölc:sönös megértést a testvériességet, a társadalm~ 
béke múvét szoleált~k akkor is, ami.kor potsOnyl 
evangelikus, sárospataki ref. lestvéreinknek s bu
dapesti socialis gondolkotásu tu~6s tanároknak 
alkalmat nyujtottunk a megnyilatkozásra. Igy 
alakult ki a mi szerény körünkben az az egyd
irtó munka. melynek segitségével mi mir akkor 
is egy idealis, uj világ meglerem:és~n fáradoz:ttl ':lk. 
S am ikor annak szükségessége nYIlvánvalÓ, mint 
a mai válságos helyzetben, mi sem t~rthat~uk 
továbbra is behajlva a mi IObog6,nkat. KlbontJ~~ 
tehát azl, a Divid Ft renc 10;:,0(6Iál, amelya hit 
és lelkiismereti szabadság ciorbttll tlan ,!,el6vás II 
és megvédelmezése mdlett, mindnyálunkat, a 
különböző egyházak, pirlok, felekezetek, tám
dalmi ~Iegek tagjait ei}'etért6 munkára szólit. 
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aJkaIom, ahol mindenki 
nyert lesti & leIkJ 

akire a föld 

fd~é~ 

• 
<gym'" 
ség van. 
annyi~1 
rengeteg 
pólolniok, m~g az 
holZÍ kezdhetn~nek. Itt az 
Amikor a tavasz csodálalos I 
csókjára megmozdul a göröngy, s 

~zsendU1 minden ágon, akkor nem 
ölbetett kézzel, tétlen szemlélődésse) 
ki a világba. Munkára fel. Mindenki 
amihez éppen legjobban érI. 
kiküzdeni a maga számára, az erők 
senyében azt a poziciót, amely 6t 
olyan irányban és olyan szellemben 
munkájál. mint független ember, aki 
szolgatartó ostorcsapása, hanem 
veU ber:s6 kényszerüség, 
ösztönöz és buzdit a munkára. Az 
nak terhét nem érezzük, csak 
I tiszta öntudatot és nyugodt 
nap-nap után egyik legfőbb 
küzdelmeiben és angyali . 
félreértésekkel szemben. Az 
az erők pazarlásálól, att61 a 
amely már sok jobb sorsra érdemes 
Wnllott meg a csalódással, a sikertelenséggel. 

Michel Angel6r6lolvastam, az 6 geniejér61. 
Hogy miként oldotta meg múvészi feladatát 
Mindenekelőtt vázat készitett. Erre nagy gonddal 
rakta rá az idomokat. S a mestermü csak akkor lett 
teljes, amikor rajta pompázott a gazdag redőkben 
omló diszes ruha is. Szóval a mi munkánknak 
átg011doltnak és tervszerünek kell lennie, ha azt 
akarjuk, hogy az maradandó alkotás legyen, s 
egy_Ual szolgálja az uj világ épitésének Slent 
Ogyél 

Ehhez a müvészi munkához, természetesen 
bizonyos foku lelki müveltség is kivántatik. E 
n~lkÍlI ~élszeg és hiábavaló er61ködés lenne az uj 
VIlág UI emberének minden munkája. Nem könyv
tudomá.ny ez j nem sivAr életbölcseség, nem a 
legaprÓbb részletekig elsajltitott routine nem is 
csapongó ,núvészi lantázia, nem r:láról:holnapra 
yáltoző hangulat, mely könnyüszerrel enged az 
Idegen befolyásnak, - hanem a műnek és a mes
te~nek trkölcsi eJrYsége, a7. egész műben és annak 
minden részletén elömlő egészséges alapeszme. 
SZÓv<l1 az alkotÓnak és alkotásnak primitiv egybe
olvadása. Hogy amikor az alkol1.st látom nem az 
maga, hanem az Alkotó foglollkoztassa 1~lkemet. 
Az ok ; és nem az okozat. Al. Isten, nem pedig 
a vilAe. 

5 

. A kormányut legf6bb eBta- - mondJa 
Emerson - ,.tmbtrt nevelni-, etteI ütt ha
ladnak az int&ményelc, ahol az erk61~ érzMet 
- igazdgo~ és szeretet által ig~atva 
diktálja a törvl"nyeket-, Ez a tisztult V11i&n~ 
~ az emelkedett gondolkozásmód IlIkröz6dDi; 
vissza annak a lelkületén, aki. mint a nagy eg&z_ 
nek szerves .alkotó része, a maga lcülönérdekát 
és t~rekvésel t, ."agy vonbokban Osszetudja egyez_ 
tetni az ember! . társadalom s a vilá.gmindensEg 
egyet~mes eélJalval. Homocentrikus világnú.et 1 
anélkül, hogy at cgyoldaluság vádjával iIIethet
nOk j mert amit at az .ember állal, az emberEn. 
az emberen keresztűl akar, az mind ol végnélkiili 
tökélctesed~s nagy müvét . ~Iltá'ia s igy valóban 
- lsten dlcsOst~t mozdlt)a elő. Amint a jézusi 
példaszó is int: .. Legyetek tökéletesek mint a 
ti mennyei Atyátok tökéletes !- - Ez i; a lelki 
müveltséghez tartozik. Ennek hiányára mutat az a 
sajnálatos körülmény, ha mi egymást mint az 
éd~ ma~ar h~za .fi~i, mint ~Z. egész ~ilágra ki
terJedő krisztUSI kozosség tagJai, nem tudjuk meg_ 
érteni. S bölcs belátás és józa" önmérsékle! vc
zetése helyett átengedjük magunkat azoknak az 
als6rendtl. durva indulatoknak, amelyek csak láTt 
és nyomoruságot, kimmithntatlan veszedelmet 
zuditauak ugy az egyesekrc, mint a népek ' és 
nemzetek nagy társadalmára ; a sajat önbccsérze
tünket pedig reménytelenül lefokozzák. 

Mostanában sokat emlegetik a népszövet
amelybe a háborus érdekeltség arany.iban 
fel az Azokat, amdyek 

Az 

magukat, talán föl se 
kirekesztenek-). 

sokat vérezlét, beh 
. De azért ne busuli, 

háboruban -
- mind vissza
Szerezd viSSZ.1 

erejéből, a levegó
kczed munkájával! 

az u, 

s a liaza fényre 
csupán szépen hangzó 
tett kell. A hazafiság

ragyogó példája, amit hiába 
muliból, hogyha köztünk, 

_ ~ névben él csak, többé 
a szo moru akkorddal végzem 

megvizsgáltam. A diag-
A gyógyszert megjelöl!em. 

S akkor önként meg
. az igazi Népszovetség 

Józan Miklós. 

bevettek, de csak Sl3listinak. 

, " 
"Unitárius Ertesito" 
minden unitárlu,s ember 

asztalan ott Jegyen I 
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__ G ____________________ ~U>nT~~A~R~JUS~~e~R~I~eg~I~O~ ____________________ ~ 

A kere8zt~ny ma&'yar nő misszióJa. 
IlU : peo e .... ln' Ko ... ,..6r .. 

Lapunk sm-kcuI6je. azt a ' megHulel6 ~I$zó
HUsl kílldtc hozzám, hogy irJllk a iD I1U 'rI ~ sá m
l» III magyar n6 munldjAról egy cikkel E, a.lán 
ncm egf!!ilCII c!:rlhetetlcn 11% o!vll5Ó elŐII, . hogy :t 
nllll kIvételcsen nehéz 6 Slomoru viszonyok 
lI6lÖ«t milyen SIcIlembcn helyc:r.kedjék el II ma
ey.'! r uszony a. midnydjunkkal közös lIcm1.clmeTlt6 
kc:rcu tény munkáb::m ? 

Erre u l hiszem 113.g}'on cg)'SlCrÜ II fdekt : 
/cali kerts:th~II)' és nC II1 1.Cl i érzéssel. Mcrl mit 
jden l I gondolkodó ('mber dől! a. keresztény 
ncrn z.cli irt ny? Ar. én fel fogbom SZCrJ~ 1 :ut, hogy 
II ji:usl emtlJ:tdctlStg is a ncm:t!ll Itikesedes 
cgym!st ti mogatvJ, ":.1i!)'l11ást klc~és.r!tvc müvészi 
harmoniáb:m ~}'es lll Jön /IZ Ig.IZI honmcntó 
munkfr3. 

Meri ~ Ill cnn)'irc kell, hos,ry :t magyar :ls<;2:ony 
ma. l1Iug)'orobb legyen - érzésben, szo kásban, 
jdlenlbcn, hauszerctctben :-, minI va l al~B : 
ugyamJg)' kell, hogy át é~ :ltJ~ rJ a egés7. valólát 
KrlSltu~ t 'runk szelleme, Illdy megóvja öt az 
egétts~gtdel1 tuh:ás(lklól é.: o rsrlgot son'3Szló 
gyű!őlködésektő l . Szóva l mikor h31:lTIk érdekében 
Aldon.los ~s tettrt kesz energiávd meg) link a 
munkába - sohase felC'jt<:'li k otthon :t szivunket 
& amikori tö~héseinkhez a lörténelem hOslelekü 
J.uzony3i! vesszük péld:lnyk~pü l - járjon egyut
tal tlólliink II mi Jézusunk ... 

Sokszor rlhal1gatom 3 s7okás-os nagy vitat
konsokat, hogy . magyarok- legylÍnk e elsösor
ball, v~RY . kl"re"'zlények-? - Mi asszonyok 
sohase dispuláljU11 k ezen, hanem I.reul1k meg 
minde11 egyes Idadatunk alatt ,ld.1l. igazságot, hogy 
soh~ s-em dolgozhatUlIk oly :ldllybMl nemu~tii n k 
ip:1 boldogulásáérI. igazi feltálll:l,dásAért, hogy 
tg)'ultal - az összetartozandóság isteni lörvé
n)'t nél fogva - valami ,ekintetben az tJ!& 1';
Id/.!nak ne $ZolQ"áljunk, valamint sohasem Slol~ 
gtlh3tunk oly n1l!:rtékben az evangeliumi szeIkm
nek ~ jbusi törvénynek, hogy ez szúlcségszerüell 
sajdt ntmutünk és crkOlcsilnk megcrösitését ne 
IlOzn~ l1\ag~val. . 

Eteket ll. nagy vontsokban elmondott gon
dobtokat kell a mindennapi mun kálkodásban 
ugyuólván apró pénzre v:l.it:ml, minden kis do-
togb.1n gYl\korl:ttba vinn; és folyton :un ügyelni, 
hog)' I(ere..utény voltunkat a hat., fias munkáni l 
mQ,g)'ot'lid.cun~:ot pedig Krisztus S;:Of.lldllltdba~ 
toha meg ne tocadjuk 1 

Nekünk unitárius - és 5ltllUban a protes
tim - asston)'oknak nal/.)'szetü pfJdi\'aI szolgál 
a mi tAg l'tkórü b lu;sztusi magaslaton illó 
v.ll~sunk, nlely törhetetlen hpocc!31 van l7.ért 
qybelih;ve a nrm:.eti gondolattal I 

nAmUIl\loS harmÓni.v"l, muv~lics tOkélc.lcs
~gel Ittdl l\ C.lt II két legs:r.entebb &tésl 
Krl";llus h a ha7a Irllnt, sze:retet - ösue:cgyu
lelm a XIX $lli"tad 151lRld kii ml;l' rl ll$ prófétája: 
n Amerikai hannlng. Mlahtlt mélys* s erkölcsi 
ta"ilisa;! Vfl lli\.soa ulnlél. békesn'lta.til alt eR"ész 
'\' II,&ot c\OI c\ t~k t s Slola4lUik, - kijel6lte egy_ 

uttal a nemzeti törekv&, nemzeti irodalom bali 
rozott utját és mlnduntala.n elragadtatusat .6st6ni' 
Istennek. holn' e . szép szigetel- rendelte SZiUo.. 
főldjéü!. 

Krisztustól inspirálvI, megirja 
álmAI az ~Kj'et~mu. Idthatatfan i s 
keltsztényi t egyesil6 egyhmól _ ~s 
büszkén v:lII\':!. unitdrwsnak 
~kes s7.ól:issal ' 
badeMl 
t~mOl 

azon 
don képpen u ; 
kivételes gt:niali lás. mely I 
mégis oly egyszerü irodalmát 
ad kell megátlapitanunk, hogy eun 
és t!JJ}'mdsnak ellentmondani IdIS2Ó, dt 
értikU I!umikntk kJnnyD is termisutu módon 
való DSSUtl1y~l t(!lis(! I t 

Es most hadd forduljak lelkem egész mele
S!:~vel a mi unildrilJs nösziJ\'etse!!Dnkhez, mely 1ll4r 
rövid fennállás., óta ;s igazi krisztusi kozéputon 
haladva, 01)':!.1I meglepO s:zo,ciális mu nk;\ssAl!ot 
tud leInmtaIni I Mini 3. iéle hlura kárhoztatott és 
a pesti munkát csak imádságg:!.1 t:lmog:ltó öreg 
asszon)', megh3tottan olvasom a beszámoló leve
ICkb6l, hoR}' mári> milyen nagy ar~nyokb.n 
véRU a StOvelség a jótékony mun kát és I kéz~ 
hl!'z kapott külfj ldi segitséggd hány szegén)~n, 
betegen és gyermeken tud segitl!'ni I 

Ezzel :!.karatlanul is rátértem atTa il végle
szii r6d~sre, hogy a nenlzetet fellám:lsztó igazi 
nlUnka tula jdonképen az emben gy:imoliló. 
embert felemelő de még ink~bb:1 f1J'ermtkd 
mentő és lestikg-lelkikg Ilcélositó kerentény 
törekvés I Mert a nemzeti munka nagy és Slent 
misszió, melynek végzésére l egfőképpen a jb.usi 
szeretet \' ~n hivalv:1, 

Aki ma a legtöbb nyomonlli:at fel ruhÁ!u, 
a legtóbb beteget gy6gyuláshoz segit;, IrgliJbb 
g)'clmcktl ilttklpessi l eszi és Itikit a hQZdhoz is 
Islcnhu l'e::tti - az a legjobb haufi és mAr 
ebben a szent ",üveletben is ÖUtönszen1en egye
siti nemteti .erz~ét az evangellUnl gondolll:l.\';tl! 
Ez a krisztusi gondoskod:is tulajdonképpen a 
Ch3nning-f~le orstl.gmentés, Illely a fom\n Sle
relett nemzd en keresztül kiterjed ~Sttn az. 
I <:.~nors.d.gaig . , . ' 
~s éli, aid oly ldke:s hive vagyok a mult ~lId 
csodAs u ivlÍ prófétájának, azl hiszem nem k. ,,:tn' 
hatok SzövetséRün kuek is 42 mQCjJor as.su>n)-'OÁ' 
<!gés: tdbonJnak jobbat az uj~vben, mim hogy 
hO\553 át lelkét Channiltg áh it3tos haZlszereteleés 
az evallllelmmhoz "316 törhetlen örök hust/o!e. 

• 

MŰVESZET. 
Uj fejlécUnket lapu nk homlokira Sum<lsi 

Sóos Vil nlOs smbrASZ-mu\'ész hitrokonu nk nj
Zt)1t3. t:bb61 az alk~ lo'nbó l.meg .. z . A ... i\l-a- J..~p:t6· 
mlh'éut:ll szalonban (IV .• Kossuth L.-II, 11 ) nem
régen rendezett szobor ~iill iii!'oa alkalmiibdl is 
meg kell eml~kunüllk róla, unitárius e~)'húunk 
s a s7.tkdysfg t'2)Iik buSt~ú61. 

Osi Stent:lbrahimi sdkily nemesi o'ulld 
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UNITÁRIUS tR I es'TO - --..:'1-
sarf' megild". azzal I tonemlnyes tehetsEg~l: 
amel'lyel csak kiv'lasztottjait aj.indEkozu meg a 
a Teremtő. Ml1vhrl kEpességEr61 ékesszóval be· 
szél néhai fadrusz Jin05 szobrász ajAnl4$a. ami
kor KoJO%Svár lan.icsinak muvészi ösztöndijra 
af'nlona a még akkor kis poigirista fM, aki 
bámulatos ~ességge l gyurla az agyag-figurákat 

-sót egy-egy Ismertebb kolozsvári ur képmásit is 
-kiformálta. 

Ar. Iparművészeti IskolAban minden évben 
.dij.t nyert. A Képz6mQvészeti főiskolában négy 
áret t6H611 komoly la~uU.ssa l. . 

P.l.lyájál els6. éveItől kezdve a. dICs6s~~, a 
müvészi sikerek kiséri. Egy Igen sZlgoru krit Ikus 

"szerini : .Sumos; ma valóságos poétája a plakett 
művészetnek-o 

1908-ban Brassai bdcsi siremlékevel Kolozs
vár v.6ros p.6lyadiját, 191 3-ban a pécsi dalárda 
n!szére készilelt jubileumi plakelljével 60 pályázó 
között az első diJai, 1919 ·ben a Magyar Nemzeti 
Szövetség jelvény pályázatán pedig az első díjat 
nyerte meg. 1920·ban a téli tdrlolon az dl/am 
vdsdrolta meg egy karakleres férfi fejét a Szép

.milvészeti Muzeum szdmdra. A józsef Müegyetemi 
királydij pályánlán e lső lelt. t:s még sok 'pályá
záton nyelt kulönféledijakat, 1921. év lavaszl tárla
ián a Herez Viktor dijal kapta. 

Föntebb emlitet! legutóbbi kiállitásáról pedig 
hadd beszéljenek a f6városi lapok: 

Pesti Napló 1922. okt. 22. : . Szamosi Sóos 
Vilmos tizenöt szobra közül különösen két fiatal 
női fej s egy torzó válik ki megkapó erőve l. Ez 
a hármas grouppe legbesddesebb bizonyjtéka 
alkotójuk érett ralentumának-. 

Szózal: .Ö;zinte sikerrel fog járni Sz. S. 
V. szobrászmüvész:nek a kiállitása is, mely az 
ujonnan megnyilt Awiwl müvészeli szalonban 
látható. jól és kaukterisztikusan m egmintázolt 
portré szobrok mellett erősen ki tünik egy női 
akttorz ábrázolása.-

Világ: Sz. ismert ismert neve a rendes 
tárlatoknak s ha nem is tartozik a tulságosan 
nagy célokért küzdö uj tö~ekvésü szobrászok közé, 
beesül '!tes technikai tudás és jó képessége~ se
g itik egyébként is tet~zet6s dolgait. Egyszerü esz· 
közökkel és szüksuvuan előadott nói portréja, 
egy. fo~máiban tiszta fél-akt ja és eg)' karakteres 
férit fCJe érdemelnek különös figyelmel~ 

N!rnzeti U\sig: ~ A kiállitás érdekessége 
Sz. S. V. néhány po mpás karakterü gipsz és 
bronz leje és egy igen fjJlOman mintázott torzójau • 

: .Sz. S. ez az izmostehetségü 
aki fadrusz mesternek 

d6an. a 
inak azt a 
küIOnösen 9. sdmu 

• ArtaUansJg
ttf:rz&Eben ts 
rn&aye komoly 

AP...., 

mUvét állit ja ki , amelyek 
S. ember benső 

az arc ezer
kutatja 

. 
fölfogásában, 

~.~ a legszebb ered
múv&zl törekvéseinek. 

október 24-iki w-

örömmel 
báró, .. Fiam", 
szobra kiválóan I 
eleven élet, érzés 
elragadóan szé<Pm-,ei 
tiszta .~ 

-
Fadruu, Tilglia~ 

volt, nem képvisel 
természet megteste.. 

vezettetve, kizáróan tu
i nyelvén beszél ~ ter

akar érvényesülni. Lppen 
valóságot, mester ké

ki. Az élő természet 

Vilmosunk. Szép 
ember erős szabad

dolgozó, szegény, 
iti van Budán, a 

maga családjával Szentend
kicsiny kertjét, kapálja a 

a .. A mienk 6 egészen. 
a székely 6stehetség diadalmas 

HtREK. 
Karacsonyi és ujévi zenei aj 'ndékunk; 

. Hozzád megyek Uram" (Nearer to Thee) cimu 
egyházi dal. Sarah flo\Ver Adams után angol ból 
fordi totta és dallamát szerzette : Józan Miklós . 
Kétszólamu énekkara orgona vagy harmonium kisé
rettel és férlikarra átirta : Tiboldi j ózsef. Kiadja 
az .Unitárius ~1es i t6 · szerkesztMége. Ára 100 
korona. - Az. egyházi zeneirodalom fejlesztést s 
a hitélet mélyitése céljából készült zenemüvel az 
uj el6fize lőkne k is dijtalanul megküldi a SZtJ'
keszt6ség. _ Aki valamilyen tévedés folytán nem 
kapta volna még meg, kérjük jelentse be s szet
kesztőségünk pótolni fogja a hiányt. 

Kebll tanácsunk a mult év december 10· 
én tartott ülésén határozatban kimondta, hogy az 
uj körzeti beosztás alapján a Dunántulon lakÓ' 
hiveink a polgárdii (feiérm.) egyházközség pénz
tárába fizessék ezentul egyhúi adójukat. 

Rev. W. H. Drummond angti.1i barátunk, 
a Nemzetközi Vallásos Konferenciák f6titkára nem 
január 14-én, hanem január 21-én vesz részi 
Istenti>zteletiinkön, amelyet este 6 ?rakOr I.arturtk 
tem olomunkb:m mivel dé lelőtt 6 IS me~Jelenlk 
az Országház k~po la csarnokában tartandó Petőfi 
ünnepélyen. 

Karácsonyi OnnepDnkre az urvacsorai k:
nyeret özv. S~bestyén Arlhurné, a b.ort pedig 
Szatmáry Pál alezredes hitrokon unk aJAndékozta. 

felelős kiadó: BIRO LAJOS. 

• 

-
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UNITARIUS tlUESITÓ 

Kádakat 
puttonyokat 

Boredényeket 

Mez6gazdaségl 
szerszA.mokat 

Trag.~okat 

Kocsirészeket 

készftfink 

, 

l lESH 
11:14u&1I1 k.,elll:ed611: 

BUDAPEST, V" ALKOTMÁNY·lITCA 18. 
Milulk.i anyaaok ~ cikkek, olajok keno
anyagok, minden mu6gudasJ.gi ts egy!b 
ip3rjg száméralegjult"yosabban kaphatók. 

AZÉN HITEM 

-

Budapest, V., Kilimán -a . 21. Telefon: 5-34 

KovAcs LAJOS 
brassói unitárius lelkész 
most megjelent munkája 
az unitárius l elkészi 
ir o dáb an kapható. 

\ 

A 

Népies Irodalmi 
Ara : 50 korona 

• 

• 

Társaság 
erdélyi vonatkozásu 
néprajzi, irodalmi és 
tOrténelmlkladványai 
megren del h etők 

Budapest, 
'1., Vilmos császár-Ilt 55. 

il.f\~f\l ~f\JOS 

A jövedelem a brassói I templom épit ésé re 
unitárius 

fordittatik. 

B E-R D E- L ft J O S 
cipészüzlete 

Budapest II. Batthylt.ny-utca .uJ. s-z' • . 

Férfi - és női cipOt mérték után készilek. 

" 

Ja vllást is vállalok. Mérsékel! árak . 

S TUDIUM" 
KÖNYVESBOLT 
BUDAPEST. IV •• 
MUZEUM~KORUT 21 

Telefon; Na..,.r."t erdél, lekbC'i1 Telefon; 
186-87. alakult ul dlla'at 186 87. 

--_.~-I férliszabó üzlete 
a JX. ker. Haller-piacon. " Szakm~Dkik. $upirodalml, tSybáti u egyetemi 

,i. és tiuruhAk, lélikabAlok ál landóan és tankOnyvek r.tktara. BencTI!z ts ~ul lll mJnlkll 
kanható k ij l röldl h tlelföld i kOnyvel ,:,. folyóiratol. 

olcsó n kaphatók. \lid ~ki megrendelbd:tt Ryruan H t:;oodoun elinlU 

-~~~~s=====~ 
)TERNJÖZSEFR. T. 
udapest. Kalvin-tér l • 

• 
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