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SZINHAZ 
Mindenki hazudik. 

Hans Schweikart vígjátéka 
a Nemzeti Színházban. 

A csunya esős május után beköszön
tött a nyár. Ezt látjuk a Nemzetiben 
is. A most bemutatott német vígjáték 
amolyan könnyű, nyári darab. Nincse
nek benne problémák, csak szerelem, 
féltékenység és még több flört (hiszen 
nyár van!). A szereplők ismerős ala
kok, mert mai emberek, kortársaink 
és a színpadon is többször találkoz
tunk már velük. Legtöbb szó esik 
benne egy autóvers.enyzőröl. 0 a sze
relrr\i Qonyoclalom tárgya. Sportember, 
jó kiállású legény, c11ak nem valami 
nagy lumen. A felesége derék, dolgos, 
µgyes kis asszony, aki nem ijed meg 
az árnyékától, de még attól a nagy
yilági, gazdag, sz~p <lámától s·~m, aki 
a férjét akarja elvenni tőle. A többi 
i;zerepl~ is \.\gyes. figura, hálás szerE:p; 
meglátszik, hogy ismeri a színpadot a 
i;zínés.z-szerző. A színpadi rutin jel
lemzi a darabot. Mondanivaló nincs 
!>Ok benne, csak legfeljebb „jó bemon
dások". Igen ügyesen működött köae 
Bókay János, mint a vígjáték ford í-
tója. L. T . 

Második tanfolyam 
Július 3-15-ig a második vasárnapi 

iskolát vezető tanfolyamot t.artják 
Nagytarcsán, az ifjúsági intézet épu
leteiben. Minden 17 évet betöltött le -
ány- vagy asszonytestvérünk jelent 
kezhetik a tanfolyamra. Jelentkezése
ket július l-ig fogad el a nagytarcsa i 
lelkészi hivatal. Cím: Nagytarcsa, 
Pest m. A tanfolyam díja két hétre 
20 pengő. A jelentkezőknek hozniok 
kell ágyneműt, törülközőt, tisztítósze
reket, bibliát, énekeskönyvet, jegyzet
füzetet. A résztvevőket július 3-án a 
kistarcsai HÉV állomásra 3 óra 19 
perckor érkező vonatnál kocsival vár
juk. A HÉV villamos a Budapest, ke
leti p. u. érkezési oldaláról indul 2 
óra 40 perckor. A Gödöllő jelzé;;ű vil
lamosra kell felszállni. 

Tanfolyamunk célja: A hallgatókat 
kiképezni a vasárnapiiskolás munká
ban, megismertetni velük a gyüleke
zetek különböző munkamódszereit 
(gyülekezeti munka segédeszközei ·fe
lett való seregszemle), de elsősorban 
megismerni azt a feltételt, ami a gyü
lekezeti munkást munkássá teszi: a 
Krisztusnak való szolgálatot. 

Pályázati hirdetmény. 
A békéscsabai evang. Rudolf-gimná

ziumnál 1939. évi szeptember hó else
j étől betöltendő latin-görög szakos 
tanári állásra a szabályszerű illetmé
r.yekkel ezennel pályázatot hirdetek. 
Pályázhatnak oly evang vallású okle
veles tanárok vagy tanárjelöltek, akik 
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Visszhang 
Néhány hete a magyar evangélikus lelkészek egyesületében na

gyon egyszerű előadást tartottam a magyar földkérdésről. Előadá
som részletei az egyházi lapokban is megjelentek. Előadásomnak és 
cikkeimnek visszhangjH támadt. Több levelet kaptam az ország min
den részéből, papoktól, tanítóktól, gazdatisztektől és politiku<:októl. 
E le\'elek a következő vádakkal illettek: 

Laikus vagyok, mert olyat mertem mondani és írni, hogy a kis~ 
birtok többet termel, mint a nagybirtok. Mi lesz a városok élelmeze·
sével - vetette fel a kérdést a levélíró -, ha nem lesz nagybirtok? 
Kerék Mihály országos adatfelvétel alapján állapította meg, hogy a 
kisbirtok többet termel, mint a nagybirtok. Lehet, hogy ez nem Jgaz. 
Lehet, hogy átmenetileg csökkenne egy igazságos és méltányos föld
reform esetén a nemzeti jövedelem. De úgy gondolom, minden :íldo
zatot meg kellene hoznunk azér t, hogy a magyar nép millióit a ma
gyar földhöz kössük. 

Kommunista vagyok, mert a földreform végrehajtói kénytelenek 
lennének hozzányúlni a „szent" magántulajdonhoz, aki tehát föld
refo rmot akar, az kommunista. Igy a második levél. Lehet , hogy a 
magántulajdon szent, de bizonyára sokkal szentebb a magyar milliók 
emberi élete, egészsége s mindezek alapján a nemzet ereje és biz
tonsága. 

Nyilas vagyok - mondta egy harmadik levélíró . Csodálatcsan 
ugyanezzel indokolta. 

Demagóg vagyok - olvasom egy következő levélben -, mert 
nagy0n lázító hangon írtam. Szívesen elismerem a lázító hangot, csak 
megjegyzem, hogy a hangos jajgatás jogát igazán nem lehet elvitatni 
attól, akinek nagyon fáj valami. Én csak egyszerű hangja voltam 
ann&k a fájdalomnak, annak a nyomornak, annak a reménytelenség
nek, amelyben földet túró, de munkájuk után megélni nem tudú 
híveim némán, szinte szemérmesen némán tengődnek. Demagógnak 
azonban nem tartom magam, mert ezt a ma oly gyorsan és oly feif'
lőtlenül adományozott jelzőt valójában csak azok érdemlik meg, akik 
a fellázított tömegekkel a maguk számára akarják kika.partatni a tűz
ből a sült gesztenyét. 

Végül az egyik levélbC'n az a gondolat is felvetődött, hogy a mf,;.-~ 
gyar kérdésekhez lehetőleg csak magyarok szóljanak hozzá; én terif.{?
hallagassak, mert - nevemből következtetve - nyilván nem vapunk : 
magyar. Ez -már annyira személyes kérdés, hogy a nyilvánosság ~fölt 
ildomtalannak tartanám válaszolni rá. · 

Mindezt nem azért írtam meg, hogy tisztára mossam mag~_rp-. Ha 
egy zulukaffer demagóg jönne Magyarországba, belépne ~"'nyilas
keresztes pártba s titokban kommunista érzelmeket táplálva azt írna, 
hogy Magyarországon földreformra van szükség, igaza lenne. Ez az, . 
amire fel kell figyelnünk : az· igazság nem attól függ, aki hor
dozza vagy hirdeti, hanem személytől függetl~nül is igazság. ~iná
lunk ma - nEmcsak a politikában. hanem az élet apolitikus mezőin 

is - nem eszmei harcok, hanem személyi harcok dúlnak. Nem az 
utolsó, a végszükség-szülte kétségbeesett érv, hanem az első érv szpT .. 
kott ez lenni: ennek az embernek nincs igaza, mert ez ilyen és olyan 
ember. A cikkeimre kapott levelek nagyon fájdalmasan figyelmez- . 
tettek engem a magyar életnek erre az egyetemes bűnére . 

A másik körülmény, amelyre a cikkeimre kapott visszhang alap·- . 
ján szeretném felhívni minél szélesebb körök figyelmét, az , hogy 
Magyarországon a földreformnak nemcsak ott vannak ellenzői, ahol 
ez az eilenkezés gazdasági, társadalmi vagy politikai okokból talán 
természetes is, hanem utt is, ahol igazán nem is gondolhatnánk: a 
középosztály ama rétegében, amelyet falusi intelligenciá!"p\k szo];;tak 
nevezni. úgy látszik, igaza van Szabó Zoltánnak: a J~:l:u~i középosz
tály - tisztelet adassék a kivételeknek - faluvezetői hivatásának és . 
a széles néprétegek elemi életigényeinek megtagadásával is -- tehát 
igazán mindenáron - alkalmazkodni akar a felsőbb rétegekhez, nem
csak élete külső berendezésében, hanem. s~ellemi magatartásápan_ !::;;. 
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