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Folyóiratunk első száma helyén kiadott"alkalmi értesítő" után 
lapunk tulajdonképeni első száma kormányhatósági engedély alapján 
most jelenik meg. Kötelességünk ez alkalommal megjelölni/lapunk szel
lemi irányát, programmját és munkaterületét. 

A "Református Élet" múlt év decemberében Kaposváron konfe
renciát rendezett, amelynek vezető gondolata: "Krisztus az országúton" 
volt. A konferencia első napján egy pécsi egyetemi hallgató szólásra 
emelkedett és kijelentette, hogy mást várt a konferénciától. Az ifjúság 
előtt ma sok komoly s a nemzet élő húsába vágó kérdés áll megoldat
lanul: falu és város, tőke és munkásság, család, parasztság, elhelyez
kedés, stb. és azt várta, hogy a konferencia ezekre fog feleletet adni. 
Ehelyett azonban inkább evangelizáló előadásokat hallott, pedig sze
rinte és ifjútársai szerint a mai idők inkább cselekvésre sürgetnek, 
mint elmélkedésre engednek időt. 

A konferencia utolsó napján ugyanez az egyetemi ihallgató újra 
szót kért és azt mondotta, hogy mindazokat a sürgősen megoldandó 
problémákat, amelyeket első felszólalásában említett, ma is elsődlege
seknek tartja, de a konferencia hatása alatt meggyőződött arról, hogy 
Krisztus és az evangélium nélkül megoldásokat várni nem lehet. 

Amikor lapunk programmját felvázoljuk, ezzel az egyetemi hall
gatóval értünk teljesen egyet. Látjuk a sok : sürgős megoldásra váró 
társadalmi, nemzeti és nemzetközi problémát, amelytől nemcsak az 
egyénnek és hazánknak, de mondhatni, az egész világnak boldogabb, 
tisztultabb jövője függ, de meg vagyunk győződve arról is, hogy eze
ket az élő keresztyénség szelleme nélkül megoldani nem lehet. 

Folyóiratunk' a magyar evangélikus keresztyén értelmiségünk lapja. 
Ez már magában foglalja programmunkat is: élő keresztyén szellemű 
nemzetvédelem és társadalmi munka. 

Lapengedélyünk hitbuzgalmi és szépirodalmi jellegű folyóirat in
dítására szól. Ez :a tény megszabja folyóiratunk irányát is. 

1. Hogy a keresztyénség ellenségei ne emelhessék méltán azt a 
vádat, hogya mai keresztyénség nem az, amit Krisztus hirdetett, ha
nem az, amelyik Krisztus követőinek hirdeti magát, célunk ifjú értel
miségünk belső vallási hitének és evangélikus öntudatának ápolása. 
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~~ngó kilométerek 

Repül a vonat r;apfé,nyver,te sín,en, 
mint egy feketen szaguldo vono -
a villanykarók: hosszúra nyúlt skála, 
felettük iz~ó fény-r:o:'l;ó remeg~, 
s mint acelhuros, onas hegeduk 
énekelnek a kilométerek. 

A méterek: a széthullott akkordok 
hosszú futammá tömörülnek össze 
- ziháló, lázas aranyfény pereg -
a talpfákon, a szürke billentyűkön 
nyikorgó, sÍ'ró, rémült indulókat 
muzsikálnak a kilométerek. 

Az acélhúrok kormo~an kacagnak, 
vonaglanak: a suhanó mezők, 
a füst a hídak ívén hempereg 
őrült ütemet vezényel a N ap, 
s a Végtelenség titkos énekét 
zengik a messzi kilométerek. 

A szemafórok részegen nevetnek, 
s a zsibbadt váltók' fölött a :vonó 
röpül, csikorog, jajgat, sistereg -
a süvöltő szél skálázik a fákon, 
kacag a füst és lázasan dalolnak 
a zengő, zúgó kilométerek. 

if j. vitéz Zerinváry Szilárd. 

SZEMLE. 
Van feltámadás (A Magy,ar Protestáns Diákszövetség 15 éves jubileumi évköny~e.)
A szándék, amely a kiadók at vezette, tiszteletreméltó. A magyar szellemi elet 

és a fiatalság vezetőinek írásaiban aJr:arjákl bizonyítani, hogy van még m~~ar. fe~.
támadás. Ha ezt a meggyőződést a fiatalság köztudatába és életébe belé tudJak Vl~~l, 
máris missziót végeztek. A cikkek nagy része a mindent átható és átfogó hi~ben latJa 

t Őt mely úJ' úton indítja meg a megújulást. Sajnos azonban, ez a hIt sokszor 
az az er , "l D té 
csak az agyoncsépelt frázis erejével h at, benső meggyőződés tüze ~~ku. e. ny az, 
is, hogy a hivatottak írásaiból sugárzik az az erő, melynek mindnyaJunk ereJé-;é kell 
Tálnia. Ez pedig a megújlllt lélek mindig fiatalos er eje. Mert ma csak ez lat fel
adatokat és kiutakat, amelyek nélkül t ényleg nincs f eltámadás. ~aga a felt~IIl'adás 
ténye pedig egyenesen odautal b ennünket a holtakat megelevenito Isten erejére:, 4. 
k" ek is ez a célja: odaálIítani a fiatalságot Isten szine elé. És a Protestáns Dlak-

onyvn .. d .. l . 't . 
ll" tség tartozik is minden munkájában ezt a kul e"ést t e JeSl em. 
zove(Mórocz Sándor.) 
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11115, Gula: Puszták népe. (Nyugat. - 1936.) 
- ap a vatla a szociográfia. Egyre-másra látnak napvilágot szociográfiai 18-
írások, ismertetések. Ezek sorában jelentkezett Illyés Gyula a "Puszták , népével", il 

nagybirtokok plisztáin élő cselédség életének leírásával. 
CsS:khogy ez a szociográfia nem adatok felsorolá.,>a és tények száraz regisztrál ésa. 

.nem kivülről való megközelítése a szegények életének, hanem olyan ember visszaemlé
kezései és élményei, aki maga is ebből a néposztályból szá.rmazott, benne élt abban 
,az életben és azt belülről mutatja meg nekünk kívülállók nak. A nyomort nem elkép
zeltetni akarja egyes kiragadott mozzanatokkal, hanem visszaemlékezik, elmondja. 
amit látott, átélt; és lefob''ik előttünk a puszták népének élete a maga teljes val6-
ságában: nyomorban, megfeszített munkában, olyan hihetCj.len ki8zo1gáltatottságbaI4 
mely {ptjnden magyarságról alkotott fogalmunk ellenére alázatos, meghunyászkodó 
'népet Yormált ebből az osztályból. 

Valóságos regény- ez a könyv, a nevezetesebb személyek - a szerző családja, 
Ismerősei, - élesen kirajzolódva élnek az olvasóban mint tegényalakok. ItgalmM 
tegény maga a család élete,amint szivós küzdelemmel kapaszkodik fölfelé ebből az 
életből, ami a harmadik generációban sikerül i~.-Valóságos csodaként ott, ahol a 
vasúti hordárrá lett cseléd fiú is megbámult mesehős. 

De az iró nem tud csak az emlékeknél, élményeknél maradni. Vitatkozik, védel
mez, kIérdéBeket vet fel. Előveszi a földmunkástörvényt és végigrostálja. S vele együtt 
mi is. Kutatja népe mult ját, s amit ott talál, arról nem hallottunk a történelemben. 

Menny.ire elhalványul emellett minden más szociográfiai munka! Az "irodalom", 
az életnek megjelenitése mindig több, mint a külső tudományos leírás, történelem, 
szociológia, -statisztika. Hát még mikor nem kivülálló jeleníti meg, hanem aki benne 
élt maga is, 1{őlük származó költő. 

A költők nálunk sohasem tudtak csak a. maguk életének kifejezői lenni. Népünk 
sorsa Illem engedte őket csak a maguk problémáival foglalkozni, kényszeritette őket 
a közösség égető kérdéseinek szószólóivá válni. - Mégis hová súlyosodtak problémáink. 
hogy a mai költőt ennek a könyvnek íráSára kényszeritettékt 

A könyv végén nincs megoldás a kérdésekre. Azzal az érzéssel akar elbocsátani, 
hogy itt ,égetően sürgős a cselekvés. Vajjon lesz-e tömeg" mely kiharcolja a megol~ástt 

VarQ1}a8 Lajos. 

A szűz és a gödölye (Zilahy Lajos szfnmüve.) Ha az ember eszt~tikai és mtivészl 
Ilzemüvegen nézi a darabot, CIlak elragadtatással beszélhet róla. A társadalom korlá
toltságának: olya,n fínom rajza egy mai család életén keresztül, amely magával rágad 
mindenkit. A család bálványává egy kép válik, amely körül egyenként és összesen 
bUk ki tiszteS8éges, hazug, parázna, képmutató, örülő és szenvedő életüket. A kép 
hel"eeebben az azt eladó és tahnival helyettesítc'l családfő azonban megcsalja az egé8s 
cáaládot és ettől kezdve "hamis bál'Ványt" imádn ak. Az egész család élete mégis köd- ' 
-Hitte mozog'. Természetesen rengeteg a groteszk, tragikomikus mozzanat, amely egy-
-tattal magában hordozza. a mai élet minden visszásságát és bírálatát. A baj azonban 
az, hon az író itt megáll. A visszásságnál és a kongó erkölcsi tirességnél többet be,. 

mutatni nem akar, vagy nem tud. Pedig nekünk ez ma már kevés. Elegendc'l arra. 
hogy elund(}rits:on társadalmunktól, de kevés ahhoz, hogy azt az életet mutassa meg, 
amelyet keresünk é8 akarunk. A becsület képvieelc'li példánl egyszerilen lelépQtlk a 
elfnpadról és a szót most már teljeeen átveszi a destrukció. Mi ma már á_ iróinkt61 
a pozitiv élet megmutatását várjuk, mért krltikából még senti IKIm épít~tt éj tára .. -
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