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Te hozzád közelebb.
Repülnek a napok, eltűnnek az évek, 
Siromhoz miniennap közeikre érek, 
Mindennap köteleik kozzam a népkatár 
Melynélreám,anagy számadás napja vár. 
Vepetlen szerelek ki eddig kísértei. 
Megváltó Jézns, ki ériem is véreztél, 
Megszentelő lelek, maradjatok velem, 
ínv nlam vénével iirtviimet fellelem...

Új esztendő —  új jövendő,
A vesztes háborúval, borzalmas 

forradalmakkal s megalázd bekével 
ránk szakadt rettentő összeomlás új 
irányba tereli történelmünket, egész 
nemzeti, társadalmi, valláserkölcsi, 
kulturális, politikai, gazdasági életün
ket. Feldarabolt, koldussá tett hazá
ban, széjjelszaggatott s részben ide
jén rabságban szenvedő magyarság
gal, egymást gyűlölő társadalmi osz
tályokkal, megingatott s beszennye
zett hittel, sárba tiport erkölccsel, 
sránytalanul megfogyott felsőbb is
kolákkal s kulturális közpon-
okjcakszinte emselhetetien terhekkel 
cell nekivágnunk a jövőnek.

Új jövendő les?; az eddigitől kü- 
önböző út lesz; de ki tudja: életiin- 
cet jelenti-e, vagy halálunkat?

Az azonban bizonyos, hogy amint 
sten nélkül mngupílpvJettük tönkre 
nagunkat: Isten után Jaső sorban a 
nagunk kezében vaflfjövő életünk, 
r'agyJiaiálunk is. Ebben j^sok  se
ctor vagy ártó keze csjm nagyon 
ilárendelt szerepet já ts z in k . Isten 
itán —  nem győzzük ezt eléggé

hangsúlyozni —  elsősorban magunk
tól függ minden 1

A történelem ezer példával bizo
nyítja, hogy a népek politikai buká
sát rendesen megelőzi az erkölcsi 
bukás. Tiszta erkölcsű népek nagy 
szerencsétlenségekből is megújulva 
és megerősödve kelnek fel, romlott 
erkölcsű népek ellenben nagyobb 
megpróbáltatás nélkül is lefelé csúsz
nak s ha meg csapás is éri őket, 
menthetetlenül kivágatnak az élők 
közül.

Hazánk utolsó évtizedeire gondolva 
Berzsenyi szavai juthatnak eszünkbe : 
>Most lassú méreg, lassú halál emészt,
N é /d  p Vsjvé'v tö1pT. m Ivet *■» é«- 
szaki szélvész le nem dönt, benne 
termő férgek erős gyökerit megőriik 
s egy gyenge széltől földre téríttetik 1 
Így minden ország támasza, talpköve 
a tiszta erköics, mely ha megvész: 
Róma ledül s rabigába görbéd.«

Minket is az erkölcstelenség lassan, 
de biztosan ölő mérge juttatott a ha
lál küszöbére; ez őrölte meg gyöke
rünket, fufidamcinomunkat, ezért kel
lett Rómaként összeomlanunk. Ránk is 
ránk illenek Jugurtha numidiai király 
szavai, aki a római szenátorokat 
megvesztegetve ezekkel a szavakkal 
távozott a romlott Rómából: só te 
megvesztegethető város, mily hamar 
elpusztulsz, ha vevőre akadsz!«

Nálunk is eladó volt már minden : 
a hívek hite, a nők és családok tiszta
sága, a férfiak ineggyß^g^e, a köz
élet és gazdasági élet becsületessége, 
a haza boldogsága, a lélek üdvös
sége. RotháÉó mocsár terült tjj min
denütt, amelyben csak itt-otP  akadt 
egy-egy érintetlen tiszta szigef. A jó 
emberek eljbgytAk közülünk, akikért 
Sodorna n® e irgalmat nyerhetett 
volna, a gcJroszok pedig ijesztő mód 
eiszaporodt® és magukkal rántották 
hazájukat a romlás örvényébe.

Ez pedig csak azért történhetett, 
mert meggyöngült, sőt jórészt telje

sen kiveszett a szívekből a fölfelé 
emelő, tisztító, megerősítő és megújító 
hit s elfoglalta helyét a lefelé zül- 
lesztő, romlást termő, testi-lelki erőt 
elsorvasztó hitetlenség.

Ha ez tovább tart: az új jövendő 
kérlelhetetlenül halálunkat jelenti. 
Mocsárba sülyedten csak vergődni, 
fuldokolni lehet, sokáig fenmaradni 
nem.

De ha hittel megtöltetve s hittől 
megújulva magasabb színvonalú éle
tet tudunk élni erkölcsileg, politikai
lag, társadalmilag, kulturailag, gazda
ságilag : akkor az új jövendő feltáma
dásunkat jelenti. Akkor az elszakasz- 
fnn is őfttidattann1 viss?.a-
von/ódnak és összeforrnak velünk.

Yálasszunk ! Isten után rajtunk á ll:
Élet jöjjön-e, vagy Halál!?

szm.

Is tenért — hazáért!
Az ókorban példásóletü papnőkre, 

a Vesta-szüzekre volt bízva a nagy 
fontosságú föladat, hogy az oltár 
tüzet ápolják, gerjesszék ,soha kialud
ni ne engedjék, és halálbüntetés érte 
azt, kinek mulasztása folytán a szent 
láng mégis kialudt, mert nagy sze
rencsétlenség előjelének tartották azt 
az egész országra nézve.

Ilyen égi-láng a hazaszeretet is. 
Minden időknek minden magyar 
asszonya szent kötelességének tar
totta hogy annak gondját viselje. 
Ádáz viharok fújják minden felül, 
bűnös kezek hamut hintenének reá, 
— de jaj I ha eloltani engedjük, mert 
az mindnyájunknak veszte lesz.

Láthattuk, sajnosán tapasztalhattuk 
a közelmúltban, milyen fanyar gyü
mölcsöket termett mindnyájunk szá
mára az a rideg éleifölfogás, mely 
megtagadva hazát, erkölcsöt, vallást, 
aljas ösztöneinek rabszolgájává tette 
az embert. Ha minden könnyünket
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elsírnánk, akkor se tudnánk lemosni 
azt a sok szennyet, ami reánk tapadt, 
ha minden virágunkat a sírokra hor
danánk, akkor se tudnánk életre 
kelteni a kedves halottakat.

De nem is a meddő siránkozás 
napjait éljük ma. Ez a kar tettrekész, 
erős szíveket kíván férfiban és nőben 
egyaránt!

Mert a szakadék szélén állunk, 
porladoz lábunk alatt a talaj. Ha 
tétlen vesztegelve bámulunk csak 
alá az iszonyatos mélységbe, menten 
beleszédülünk és a végső ítélet har
sonája se támaszt föl bennünket 
többé. Késő hegedűsei majd szomorú 
regéket fognak énekelni egy nagyra- 
hivatott szerencsétlen népről, amely 
eltűnt a föld színéről, mert leverték 
a sors csapásai és nem tudott többé 
talpra állani, mivel elvesztette hitét 
önmagában és a visszavonás átka 
üldözte még akkor is.

De mi nem akarjuk, hogy ez a 
végzet beteljesedjék rajtunk; nem 
akarjuk hogy unokáink átkot mond
janak reánk, amiért veszni engedtük 
a hazát és ezerévnek minden értékes 
vívmányát.

Vállt a vállhoz vetve Isten szent 
nevében megkezdjük a mentés mun
káját. Eltakarítjuk a romokat, és a 
keresztyén erkölcs szilárd alapján 
újraépítünk; fölszántjuk a termőké
pes ugart és nemes magvakat vetünk 
belé; meggyujtjuk a tüzeket a régi 
oltárokon, és fennen hirdetjük a régi 
jelszavakat: Isten és haza 1

Ehhez az áldott munkához kérjük

minden igazszívü magyar asszonynak 
segítségét, kicsinyét és nagyét egya
ránt. Nem akarjuk hogy rang, osztály, 
vagy felekezetkülönbség válaszfala
kat állítson közénk, nem engedjük 
hogy az alattomos rosszakarat kon
kolyt hintsen tiszta búzánk közé; 
egyenlők, egységesek kívánunk lenni 
mindnyájan a buzgó törekvésben, 
hogy a haza javát munkáljuk, kiki 
azon a helyen, melyet sorsa számára 
kijelölt.

Ne mondjuk, hagyományos szoká
sunkhoz híven, hogy: ráérünk arra 
még —  mert a tétovázás ideje elmúlt, 
és késő bánat okozója lehet. Hiába 
van egyesek minden lelkesedése, mert 
csak pusztában elhangzó szó marad, 
mig ha ezrek ajkán visszhang ébred, 
orkánná erősül és csodákat művel, 
mint ahogy ledöntötték Józsue trom
bitái Jerikó várfalát.

Mindnyájan ismerjük a példázatot 
a magános vesszőszálról, melyet egy 
gyermek keze is összetört, inig ha
talmas kötegbe összegyűjtve a nagy 
erőnek is ellen birt állani.

Tartsunk tehát össze és fel a 
munkára Istenért és a hazáét.

Farkas Mihályné.

Egyházunk helyzete 
és fe ladata ink.

Természetesnek tűnhetne fel előt
tünk, hogy egyházunk feladatait egy
házunk helyzete alapján szabjuk ki. 
De talán közelebb állunk a valóság

hoz, s közelebb jutunk célunkhoz, 
tudniillk az eseményeknek az egyház 
szempontjából való értékeléséhez, ha 
ezt a kettőt, a helyzetet és a felada
tokat nem úgy fogjuk fel, hogy az 
egyik a másikból folyik, hanem in
kább olyatén módon tekintjük őket, 
mint amelyek egymást kölcsönösen 
alakitják és meghatározzák. Mert a 
helyzetet az egyház feladataihoz való 
vonatkozásban kell vizsgálnunk, s a 
feladatok a helyzet szerint alakulnak.

Igaz, hogy ilyen szempontból in
dulva ki, egy pillanatra úgy tetszik, 
mintha minden szilárd talajt elvesz
tenénk a lábunk alól és mintha nem 
lenne egyetlen fix pont sem, amely
hez tarthatnánk magunkat, habár 
csak tájékozás végett is. De sokkal 
közelebb férkőzünk a valósághoz, 
melynek szilárdságot, ellenállást és 
konkrét jelleget szintén csak az em
beri akarat ád. Ahol cselekvésre irá
nyuló akarat nincs, feladat sincs. S 
ahol az akarat által kitűzött feladat 
nincs, ott helyzet sincs. A helyzet 
képét az akarat rajzolja meg, azáltal, 
hogy feladatokat visz bele, mint meg- 
valósítandókat és cselekedeteket, mint 
megvalósítottakat.

Rendetlenség és zűrzavar uralko
dik ott, ahol hiányzik az akarat; ki
látástalannak tetszik a helyzet ott, 
ahol gyenge az akarat; akadályokra 
ellenben mindenütt bukkanunk, ha az 
akarat feladatokat sugall és tettekre 
indít.

Az eddigiekből önként adódik, 
hogy egyházunk helyzetéről és fel-

Tárca.
Emlékíirágok abobai temetőből * )

Irta : Porkoláb István.

„Fáradt Vándor! Nézd e kaput, 
mely bezárja utadat, —  Úgy élj, 
hogyha majd ide jutsz, áldás hintse 
porodat!“ —  Sokszor elolvastam  
gyermekkoromban a bobai temető 
kapuja felett ezeket a mély, szép 
sorokat s azóta is, valahányszor 
arra vitt az útam, első tekintetem  
mindig a felírást kereste.

A  most múló ősz egyik herva- 
dásos napján, amikor a falu utolsó 
„nagyasszonyát“ kisértük k i a rég 
elnyugodott „nagyuram “ mellé a 
temetőbe, nem intett az életre, ha
lálra figyelmeztető, szép mondás;

*) Mutató az 1920-ik évre megjelent 
„Dunántúli Keresztyén N aptáribó l.

az elkorhadt kapufa jelezte csak, 
hogy ami volt —  nincs már.

A  temető közepén templom is 
volt. Ezúttal hiába kerestem gyer- 
meklelkem nek ezt a misztikus cso
dáját, nem találtam meg, még a 
kövét is elhordták. Helyén az ősz 
utolsó v irá g ja : a kökörcsin v irít 
és itt-ott egy kődarab, tégla mere- 
dezik. A lig  valam i emlék és mégis 
elég arra, hogy lelki szemeim előtt 
újra felépüljön Vadas-Ülés ősrégi 
tejnploma úgy, ahogy húsz év 
előtt láttam.

. . . Elém merednek a kőlábakkal 
megtámogatott, viharpatinás falak, 
ra jt bolthajtásos, apró ablakok. — 
A torony helyén tátongó ü r; ros
tává lyukasodott fazsindely a tetőn. 
—  A  félig nyitott ajfe elkorhadt 
padokat láttat, a roskadozó oltáron 
foszlányokra mállott a te rítő ; a 
színtelenre fakult oltárképen csak 
a glória ragyog. Az ajtóban a ha

rangkötél szakadtán; a föld porában 
a kis harang reped ten, némán . .  
A tetőn kuvik sikongat . .

A  kép eltűnik, nyomába az em
lékezés száll . .  Járom a temetőt, 
az ősz utolsó virágjait hintve a 
behorpadt sírokra. A sirokról em
lékvirágot szedegetek össze . .

A  sírok beszélnek —  hallgatom.
—  —  —  Élet után —  h a lá l! Ma 

temető, hajdan falu volt i t t : „ Va
das-Ülés, a mindenszentek tiszte
letére épült egyházzal,“ —  mondja 
az egykorú (1470.) irás. Hogyan 
tűnt el szinte nyomtalauul ? A  török 
dúlás-fosztás emlékei beszélnek 
róla.

Jött a tö rö k ! Nyomor, gyász, 
siralom jelezte az útját. A ki tudott, 
menekült — a Marczal mocsarai, 
nádjai, berkei itt jó menedék vol
tak —  aki nem tudott, elvérzett a 
háza küszöbénél, vagy rablánc lett 
a sorsa, a falué m eg: tűzcsóva.
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adatairól csak abban az esetben szól
hatunk, ha az egyházban él valamely 
akarat, amely célokat, feladatokat,
teendőket szab meg, s amely azután 
az események folyamát e célok, fel
adatok és teendők szerint tagolja, 
hasogatja, irányítja és felhasználja. 
Ennek az akaratnak segítségével tu
dunk az események árjából kiemel
kedni, helyzetet és feladatokat felis
merni, mérlegelni, értékelni.

Mindenekelőtt tehát ezt az egyházi 
közakaratot kellene vizsgálódás tár
gyává tennünk, annak erőfokát, tar
talmát, irányát meghatároznunk, s 
csak azután, s annak alapján mehet
nénk tovább. E i az egyházi közaka
rat pedig elég szerényen fest. Szer
fölött igénytelen, s majdnem bocsá
natot kér, hogy egyáltalán lenni me
részel. Az eseményeknek az egyházi 
közakarathoz való viszony szerinti 
bírálata valami ódonszerü, dohos, 
vértelen dolognak tűnik fel, amiből 
semmi reális eredmény nem szár- 
mazhatik. No, amig így gondolkozunk, 
amig az egyházi közakaratot valami 
másod- vagy harmadrendű akarásnak, 
vagy egyensúlyozó, avagy éppen ke
rékkötő akarásnak tekintjük, addig 
az egyház helyzetét és feladatait úgy 
fogjuk látni, mint egy torz tükörben, 
amely mindent elferdít, összezsugopt, 
vagy megnagyobbít, csak a valóságot 
nem adja. Ellenben ha ezt az egy
házi közakaratot elismerjük egy leg
utóbb is olyan mértékben jogosult 
akarásnak, mint a szociáldemokratát 
vagy a konzervatívok akarását, akkor

a helyzet és a feladatok is életet, 
kínt, valóságot nyernek.

Ügy áll a dolog, hogy még az 
úgynevezett egyházi körökben is szük
sége mutatkozik annak, hogy az egy
házi közakarat tekintélyét helyre ál
lítsák, s elismerjék, egyúttal elismer
tessék olyan jogosultnak, mint bár
mely más testület akarását. Főleg 
pedig az szükséges, hogy akarjunk. 
Ne pedig mindig csak várjunk. Régi 
bajunk nem az hogy szegények va
gyunk, sem az hogy kevesen vagyunk, 
az a bajunk, hogy nem tudunk akarni; 
s nem tudjuk, hogy ha akarnunk kel
lene, akkor tulajdonképen mit is akar
nánk. Ennélfogva azután a helyze
tünk mindig olyan képet mutat, ami
lyet a társadalom, az állam, a gazda
sági élet előírnak, sohasem olyat, 
amilyet az egyháznak saját lényege 
szerint kellene a társadalmi, áz állami, 
a gazdasági és szellemi életre ráveti- 
teni. Feladataink mindig azok, amit 
mások az egyháznak meghagyni ke
gyeskednek, nem pedig azok, amelyek 
az egyház lényegéből folynak.

Például egy ilyen, az egyház lénye
gét elmellöző, az egyházi közakarást 
tekintetbe nem vevő helyzetkép és 
feladat vázlat körülbelül ez volna: 
Az évekig dúló háború s a forrada
lom rombolásai az egyházat olyan 
nehéz helyzetbe sodorták, olyan nagy 
feladatok elé állították, hogy a ke
resztyén államnak s a keresztyén 
társadalomnak legmesszebbmenő tá
mogatására szorul, annál is inkább, 
mert az erkölcsi rombolás óriási

arányokat öltött. Ki ne ismerné fel 
ebben a mondatban egy szokványos 
gondolatjárásnak menetét? Pedig ez 
a helyzetkép, ez a rimánkodás az 
egyház lényegétől, s e lényeg által 
meghatározott akarástól, vagyis való
ságtól olyan távol esik, mint Makó 
Jeruzsálemtől.

A valóság e z : a háború és a for
radalom az államot és a társadalmat 
elgyöngitették és a tönk szélére jut
tatták. A mező érett az aratásra. Az 
egyház feladata, hogy kétszeres erő
vel működjék azon, hogy az emberek 
megismerjék Istent s isten akaratát, 
és eljussanak Isten lélekben és Igaz
ságban való imádására. Mert az egy
ház feladata nem egy tökéletes áilam- 
rendnek, vagy egy tökéletes gazda
sági rendnek megvalósítása, hanem 
az evangéliom hirdetése által az egy 
igaz Isten megismertetése s annak 
helyes iinádása. Az egyházi közaka
rásnak ezt a feladatot, ezt a célt, 
ezt a munkát mindenek fölé és min
denek elé kell helyezni. Ha arról 
megfeledkezik, ha ezt másodsorba 
helyezi bárminek a kedvéért, akkor 
tévútra jutott, önmagáról feledkezett 
meg.

Nem felesleges ma ennek a han
goztatása. Mert az egyházat ma so
kan szeretnék más feladatok szol
gálatába szegődtetni. S bizonyára az 
egyház sok irányban tesz szolgálato
kat államnak, társadalomnak, kultú
rának egyaránt De ezt saját lénye
gének megtagadása nélkül csak az 
esetben teheti, ha első feladatának

a tanítók. Csakhogy akkor már 
oly erős a protestántizmus a Ke
menesalján, hogy kiirtani lehetetlen. 
Sőt! 1720-ig inkább női, mint fogy 
a számuk. 1724-ben tételnek erő
sebb intézkedések a tiszta protes
táns Jánosháza templomának az 
elvételével. A  térítés különben csak 
a jobbágyság körében já r sikerrel, 
nekik —  akarták, vagy sem —  
követniük kellett a földesúr vallá
sát, —  e szerint igazodnak. Nem  
így a független kisnemesség, mely 
legkorábban vette fel az uj vallást, 
ezt nem tántorítja el semmi. — 
Ismert nevek v ise lő i: az Ostffyak, 
Vidosok mellett a küzdők táborá
ban, mint egy embert, találjuk ott 
az egész kemenesaljai nemességet. 
Minden falunak meg van a maga 
bujdosó prédikátor és névtelen 
kurta nemes hőse. Albini, Hörcsöky, 
Petánczy, Miskey, nevekhez egy 
darab egyháztörténet fűződik.

— »Égjen, pusztuljon el m inden!“
— voll a török jelszó. És elpusz
tult a falu is, a lakói is. — Csak 
egy ház maradt meg, az egyház: a 
templom, mely kőből v o lt; a többi 
porig égett, mert legtöbbnyire fá
ból volt.

így pusztult el sok más faluval 
együtt Vadas-Ülés. A parochia a 
szomszédos, védettebb Bobára köl
tözött, hol helyét, emlékét napja
inkig megőrizte a »plébánia ház“ 
elnevezés. A falu helyén pedig nem 
maradt más, mint a templom és 
körüli a temető. A templomot azu
tán még egy ideig fenntartották a 
bobaiak és a kocsiak, kik bár ek
kor tájban már — 1630 körül járt 
az idő, —  a, Kemenesalján rég el
terjedt evangélikus vallás követői 
voltak, —  a régi templomunkban 
dicsérték az Urat."—  A vadas-ülési 
templomba jártak előbb is —  egy- 
házilag hozzája tartoztak —  oda

jártak  ki ezután is imádkozni és 
hallgatták benne békésen Maróthy 
Győző, Albini, Hörcsöky prédikáto
rok szent beszédeit. Hallgatták . .  
mindaddig, mig az ellenreformáció 
viharai Kemenesalján is végig nem 
söpörlek. —

1670 táján kezdődik az ellenre
formáció : az üldözés, a templomok 
elvétele. Nehéz, viharos idők min
denütt, a Kemenesalján is !. . . Néz
zünk akárm erre, közeire, távolra, 
emlékeket talál a kereső tekintet.

. .  Az a kissomlói domb, ott, 
felénk integető fehér pincéivel, 
nem-e Magyary M ihályról és Kozáry 
Istvánról beszél ?! . Avagy elfe
ledtük őket? — M agyary M ihály, 
167^-ben kissomlói prédikátor, az 
üldözés elől a hegyi pincébe me
nekül. Kozáry István nemes rejte
geti és gondoskodik róla —  10 
é v ig ! . . .

Földön futók lesznek a papok,
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azt tekinti, amit fentebb mondottunk. 
Az evangéliom: Jézus tanítása és 
példája, Jézus váltsága és munkája 
az, amivel az egyház szolgáltat az 
emberiségnek, a hazának, a nemzet
nek. Ha evvel szolgál, akkor a saját 
területén mozog; ha ettől eltér, akkor 
tévúton jár, s akkor az egyháznak 
is meg kell térnie, meg kell változnia, 
meg kell újulnia.

Mi egyháziasabb egyházat, öntuda- 
tosabb egyházat akarunk; olyan egy
házat, amely tudatában van annak, 
hogy mi bízatott reá s annak is, 
hogy mi nem bízatott reá. Reábiza- 
tott az evangéliom hirdetése, vagyis 
az egyház tanító egyház; reá bíza
tott az istenes élet, vagyis az egyház 
bizonyságtevő egyház; reá bízatott 
a bűnnek megsemmisítése, vagyis az 
egyház harcoló egyház.

N. K.

Mi van az Ev. Orállóval?
Ezzel a kérdéssel ostromolt meg 

egész sereg levél, főleg Dunántúlról, 
úgy hogy szinte lehetetlen mindegyikre 
külön válaszolnom. Kedves Szerkesztő 
Úr engedelmével megadom az érdek
lődőknek a választ »Harangszó«-nk 
hasábjain abban a feltevésben, hogy 
a Harangszót ma minden paptársam 
olvassa, aki abban a szerencsés hely
zetben velem együtt lehet, hogy a 
meg nem szállott Magyarhonnak bol
dog lakosa.

Az Ev. örálló  július elseje óta 
nem jelent még meg. Július elején

1731-ben jelenik meg a k irályi 
parancs a templomok könyörtelen  
visszavételére. Az elkeseredés m in
denütt nagy, de különösen Kocsban 
és Bobán. Megható módon nyilvá
nul meg az ősi — vadasülési —  
templomhoz való ragaszkodás. Ott 
van a faluk apraja-nagyja, teljes 
számban a nemesség: Bobay, Kocsy, 
Lórántffy, Porkoláb, Bciráth, Bakó, 
Fülöp, Görögh, Király, Péterffy, Szijh, 
Rudy, Szajky családok tagjai, élü
kön a bujdosó prédikátor: Hörcsöky 
Miklós protestál. . . Hasztalan. Ez 
a templom is, a többi is gazdát 
cserél.

A  vadas-ülési templom így ma
radt á rvá n : a protestánsoknak oda 
kellett hagyni, katholikus hivője 
pedig nem akadt a környéken. Az 
idő vasfoga azután kikezdte, míg
nem megőrölte az utolsó tégláig.

elvette a letűnt rémuralom megjele
nési jogát azzal, hogy kérjem, és ta
lán megadják újból. Kértem, de a 
rémuralom életében nem kaptam többé 
vissza. Jött a román megszállás, a 
postai forgalom szünetelése stb. stb. 
Az Ev. Örállót nem lehetett megje
lentetni mindezen akadályokon felül 
azért sem, mert nyomdászát, aki a 
diktatúra alatt a rákosligeti munkás
tanács tagja volt, elfogták és még a 
mai napig fogva tartják s a nyom
dája az Örálló papirosával, iromá
nyaival s minden hozzávalójával 
együtt hatóságilag le van zárva.

Arról folyt most a tanácskozás, 
hogy eltekintve mindezen akadályok
tól s átvergődve valahogy ezeken, 
nem volna-e célszerű és szükséges 
az őrállót újévtől ismét megjelen
tetni? Tekintettel azonban arra, hogy 
postai forgalom csak Pestvármegyé
ben és a Dunántúl (eltekintve a déli 
pár megyétől) van s az Órálió ol
vasó- illetve előfizető közönségének 
hat tizede ép a megszállott területe
ken lakik, s tekintettel továbbá a 
rettenetes magas nyomdai árakca, 
amelyeket más nyomdatulajdonosok 
követelnek, ezidoszerint még lehetet
len további megjelentetése. De mi
helyt az idő és a körülmények csak 
valamivel is jobbra billentik a most 
nagyon is balra álló mérleget, azon
nal jelentkezni fogunk s egyházszere
tetünk hűségével folytatjuk a kény
szer folytán bizony nem szívesen 
abbahagyott munkánkat.

Ezúttal kérem tehát az érdeklő
dőknek és a várakozóknak szíves

Helyén ma virág nyílik, az emlé
kezet szerény vad virága.

. . . Járom a temetőt, a sirok to
vább beszélnek. . .

—  Elpusztult a falu, elpusztult 
temploma, nemsokára követi a te
metője : már belelt, egyszercsak 
felszántják. Pedig érdemes emberek 
nyughelye: a Bobayak, Pcterffyek, 
Kccsyak csontjai porladoznak az 
akáclombok alatt. Kevesen tudják 
róluk, hisz csak eldugott pergamen 
írások beszélik, hogy akadt közöt
tük jó harcosa a tatárok elől futó 
Béla k irálynak épp úgy, mint Zsig- 
mond császár-királynak, kitől har
cok jutalm ául Konstcnzban nyertek  
címert. Mohácsnál is együtt volt 
Bobay, P é te rffy . . . Aztán Huszár 
Péter, a hires végbeli kap itán y! . . .  
Családja bölcsője itt ringott s itt 
borul reájuk sírgöröngy. —  Járom

türelmét s küldöm hittestvéri üdvöz
letemet

Rákoskeresztúr, 1919. dec. 31-én.

Noszkő István, 
az Ev. Örálló szerkesztője.

H E T I  K R Ó N IK A .
A politika i események. A kormány 

kebelében fölmerült ellentétek ame
lyek már-tnar felborulással fenyeget
ték a koncentrációt* most már a 
kölcsönös megértés jegyében elsi
multak. A szociálisták utolsó hatá
rozata, bár a jövőre vonatkozó fen- 
tartásokkal kisérték, módot nyitott a 
nézeteltérések áthidalására.

A politikai érdeklődést egyébként, 
ha a pártokat nézzük, leköti immár 
a választási mozgalom, amely már 
zajos és nagy hullámokat ver a ki
csinyre zsugorodott országban. Hu
szár Károly miniszterelnök többek 
között Csongrádon programbeszédet 
mondott s harmonikus, testvéries 
együttműködésié intette a blokkban 
egyesült pártokat.

Kilenc halálos Ítélet. A büntető 
bíróság az első nagy terrorista bűn- 
per után a napokban ítéletet hozott 
egyszerre két bünperben is. Az első 
ité’et azok felett hangzott el, akik 
nagyobbrészt magas polcokról diri
gálták Csernyákét, a bársonyszékek 
és szürke akták, állásuk előkelősé
gével (?) és a borzalmas diktatúra 
vérbe mártott elveivel igyekeztek ta
kargatni elvetemedett lelkűket, László- 
Löwi, mint a forradalmi törvényszé-

a tem etőt. . . Mind-mind ősnemes 
családok nevei a fej fákon. Félév
ezred óta élnek s halnak itt, velük  
telt be e temető. A sírok neszéi
nek . . .  Az egyik Buda alatt harcolt, 
a másik Szerednél, Sümegnél, emez 
Marcaltőnél já rt török ellen tábort 
és Eger vívásáról olvasva is tűntek 
hasonneviiek f e l . . .

—  Járom a tem etőt. . .  A  virág  
kifogy a kezemből, a sírok elhall
gatnak. Csönd van, csak az őszi 
szellő susog. . . Mintha azt su
sogná :

„Fáradt vándor! Nézd e kaput, 
mely bezárja utadat, —  úgy élj, 
hogyha majd ide jutsz, áldás hintse 
porodat! . .

Ők így éltek.
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kék legmagasabb fóruma, mint kor
látlan kényur működött, látszólag 
vér nem tapadt a kezehez s mint 
politikai biztos, úgy szerette volna 
feltüntetni magát, hogy alázatos és 
tehetetlen végrehajtója volt a dikta
túra szellemének.

A másik vérszomjas felbujtó, Kor- 
vin-Klein Ottó, a politikai nyomozó
osztály főnöke volt. Csak rá kellett 
mutatnia valaki nevére és az illető 
sorsát megpecsételték a forradalmi 
törvényszékek és a terroristák.

A bíróság mint felbujtókat halálra 
Ítélte László Jenő dr.-t, Dögéi Imrét, 
Horváth Károlyt három háromrend
beli és Ciombos Ferencet kétrendbeli 
gyilkosság bűntettéért. A többi vád
lottat fcgvházra Ítélte a bíróság.

A büntető járásbíróság gyorsított 
tanácsa kihirdette az Ítéletet Kohn- 
Kerekcs és társai bűnügyében. Kohn- 
Kerekes és két cimborája Sturcz 
Károly és Kovács Lajos voltak azok 
a repülő terroristák, akik szalonko- 
csikban, autókon száguldottak Nagy
váradtól CeglécTen, Szolnokon át a 
Dunántúlra, Sopronba, Kaposvárra, 
Dunavecsére, Dunapatajra, Kalocsára 
és mindenütt akasztófákon lógó holt
testek hirdették, hogy arra elvonult 
a győztes proletárdiktatúra. A hóhér- 
legények közti 1 csak hármat 'síkerült 
elfognia a csendőrségnek, a főcinkos, 
Számuely Tibor megszökött a földi 
igazságszolgáltatás elől, úgy hogy ma 
nyolcvanöt gyilkosság büntette miatt 
három emberre tudott csak lesújtani 
az igazság ökle.

Négy H orthy-huszár és a csehek. 
Még a világháborúból nagyon jói is
merjük és tudjuk mindnyáján, hogy 
kik voltak a csehek. Tudtuk, hogy 
szívesebben mutogatták a hátukat az 
ellenségnek a háború öt esztendeje 
alatt, azért nem csodálkozunk azon 
az alábbi jóizü histórián, mely a Fel
vidék »vitéz hóditóival« esett meg a 
napokban. Úgy történt az egész kis 
komédia, hogy a bodrogközi katonai 
kirendeltség székhelyéről rendes szo
kás szerint járőrbe indult a nemzeti 
hadsereg négy katonája s ezúttal 
elsőizben négy sastollas huszár. A 
négy huszár útközben elvonult Per- 
benyik alatt is, ahol már a cseh elő
őrsök tanyáznak. Mellékesen tudni 
kell, hogy a laposorru morvák úgy 
dideregnek Horthynak a puszta nevé
től is, mint víztől a cigány, s mikor 
az említett négy huszár csendesen 
kocogva feltűnt a bodrogközi akácok 
alatt, a perbenyiki alvégen strázsáló 
rózsaszálak kapták a puskát, lábukat

viszont a nyakukba kapták s oly 
szédítő tempóban kezdtek loholni 
Turóczszentmárton felé, hogy egy 
futóbajnok sem birt volna a nyo
mukba jutni. Erre a vad futásra a 
Bodrogköz 14 falujának a magyar
sága baltát és kaszát fogott s meg
kergette a csehek tartalékát is. A 
négy huszárnak j t z  az ártatlan fel
bukkanása olyan riadalmat keltett 
Prágában, hogy a cseh kormány a 
demarkációs vonalra nyomban a leg
szigorúbb határzárí adta ki s külön 
rendelet jött, hogy aki a magyar fő
vezér nevével ezentúl is idegesíteni 
merné az egyesült cseh-morva had
erőt. azt rögtön vasraverik s becsuk
ják Csak négy magyar huszár lova
golt a Bodrogközön s ebbe a lovag
lásba beleingott a cseheknek 60 kilo
méteres arcvonala.

A komáromi magyarság szenve
dései. Komárom varos derék magyar 
népe nagyon sokat szenved a cseh 
rablók uralma alatt. A szinmagyar 
város nyakára ráült egy vad cseh 

“zsupán-kormánybiztos, aki mint egy 
zsarnok úgy akarja a magyarságba 
belefojtani a szót, a szabad gondo
latot. Legutóbb a következő rende
letét adta ki a magyar újságoknak: 
Felhívom a figyelmüket arra a körül
ményre, hogy tilos magyarországi 
ügyekkel vezetőhelyen, részletesen és 
tendenciózusan foglalkozni. Némelyik 
szerkesztő még azt is hiszi, hogy 
Magyarországon van. Erre a táma
dásra a komáromi újságok megadták 
a férfias magyar váiaszt. A 2 t izenték 
a hetvenkedő cseh kormánybiztosnak, 
hogy inkább beszüntetik az újságokat, 
de a csehek rabszolgái sohasem lesz
nek.

A kecskeméti népitélet. A? alföldi 
városok közül talán egy sem szen
vedett annyit a vörös uralom hóhér
jaitól és terror-legényeitől, mint épen 
Kecskemét. Vadállati kegyetlenséggel 
végrehajtott kínzások, gyilkosságok 
egész sorozata még mindig élénk 
színekkel vésődik be a kecskeméti 
nép emlékezetébe. A kommunista hó
héruralom után jött az oláh megszál
lás s így a visszafizetés órája ismét 
kitolódott. Mikor aztán az oláhok 
Kecskemétről is kivonultak, maga a 
vérig kinzott, meggyötört nép vett 
magának elégtételt azokon, akik négy 
hónapon át üldözték, vérig korbá
csolták, ölték, gyilkolták. A boszuért 
lihegő tömeg maga hozta ki a kecs
keméti törvényszék fogházából azo
kat, akiknek köszönhette négy rette
netes vörös hónap véres rémségeit.

A kihurcoltak közül 22-öt ugyanazon 
sorsra juttattak, mint amilyennel fizet
tek ártatlan embereknek Számuely 
és véreskezü hóhérai. Nem tudjuk 
helyeselni ezt az önbíráskodást, de 
megértjük a sokat szenvedett, sok 
keserves magyar kálváriát járt kecske
méti nép haragjának hirtelen való 
kilobbanását.

Ausztria bomlása. A világháború 
egyik nyomorult áldozata, a mi régi 
szomszédunk, Ausztria igen keserves 
napokat él át. A hatalmon levő szo
ciáldemokraták izgatással, erőszakos
kodással tgvre hajtják űzik a kummu- 
nista uralom karjaiba. A hatmillióra 
leapadt ország népe és fővárosa Bécs 
úgyszólván az éhhalálnak néz elébe. 
Mikor ezer és ezernyi baj és nyomo
rúság kopogtat az ajtójukon, még 
arra is ráérnek, hogy a csehek és 
a többi szomszédaink példáját követve, 
egy darabot kérjenek és követeljenek 
Magyarország testéből, pedig elég 
volna a maguk baja is. A vidék 
népe már torkig van a szociáldemo
krata-kommunista gazdálkodással, 
aminek keserű következményei már 
kezdenek mutatkozni Voralberg tar
tomány, mely harmadíélezer négyszög
kilométer kiterjedésű, 150.000 lako
sával ott szándékozik hagyni az osz
trák állami szövetséget és Svájchoz 
akar csatlakozni. Példáját követni 
akarják Tirol és a többi császári 
tartományok is. Az osztrákok ma
gukra vessenek, ha a szociáldemo
krata-kommunista uralom örökre 
megássa a sírját hazájuknak, Ausztri
ának.

Amerika cs szövetségesei. Azt a 
nagy, hatalmas világpárbait, melyet 
Európa népei vívtak egymással az 
5 éves világháborúban, az ántánt- 
hatalmak csak úgy tudták megnyerni, 
hogy Amerika kimerithetetlen ember
anyagával és nagy pénzforrásaival 
melléjük állott. Nagy volt a barátság 
és az egyetértés az Egyesült-Államok 
és a velünk szemben álló ellenséges 
országok között. Ezt az összhangot 
eddig nem zavarta semmi. Most azon
ban úgy látszik, hogy mégsem olyan 
nagy a barátság közöttük. Az ame
rikai békeküldöttség hirtelen elhagyta 
a francia fővárost s nem tér oda 
többé vissza. Maga Wilson, az Egye
sült-Államok elnöke szintén csalódot
tan távozott Európából Az amerikai 
békeküldötteknek Párisból való eltá
vozása után mindjobban megerősítik 
azt az érdekes hirt, hogy az amerikai 
szenátus a békeszerződést nem fogja 
aláírni. A szövetségesek persze min-
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den módon azon vannak, hogy a 
duzzogó Amerikát kibékítsék. Wilsori- 
nak és Amerikának úgy látszik már 
elég volt.

Páros versek.
Az ebül gyű lt jószág ebül szokott el-

[veszni.
Üres tari&znyára nein ke ll fo lto t vetni. 
K icsiny lyuk a to rok, de sok lemegy

[ra jta  ;
Belefér a telek, ház, udvar és pajta. 
C ifrá lkodó asszony k ife lé  kapargat,
Az ura dolmány n sok a lyukas ablak. 
Ita los embernek későn kel fel a nap, 
Szájjal teszi magát, te tte l hátramarad. 
Az asszony a háznak három sa rká tta rtja , 
Külső munka gond já t hordozza a gazda. 
A hanyag anyának piszkos a gyereke, 
Lisztes ládájának lyukas a feneke.
A hűség, szorgalom és istenfelelem 
Derűs örömöket s boldogságot terem.

BALOQH ISTVÁN.

EGYHÁZI KÖZÉLET.
E lő fiz e tő in k n e k , n i u n k a  t á r 

s a in k n a k  és la p u n k  o lv a s ó in a k  
Is te n tő l m e g á ld o tt b o ldog  u j  
ére t k ív á n u n k  !

Értesítjük olvasóközönségünket, 
hogy a naptárakat nap-nap után 
expediáljuk. A megrendelt naptárak 
tehát legrövidebb időn belül —  a le
hetőséghez képest —  megérkeznek.

Kiáltás a viharban cím alatt megjelen
tek dr. R .ffay Sándor püspöknek a kom
munizmus alatt tartott beszédei. Hét beszéd 
van itt együtt és egy visszapillantás, mely
ben a beszédek történeti hátterét világítja 
Mieg. A füzet ára 5 korona s tiszta jöve
delme a komáromi evangélikus Szeretetház 
alapját gyarapítja.

A „M agyar Asszonyok Nemzeti Szö
vetsége“ szép hazafias-ünnepélyt rende
zett nov. 26-án Nagyg^restíen az ev. iskola 
termében. Szép karénekek és szavalatok 
emelték ez ünnepélyt, rnely jelentékeny 
erkölcsi és anyagi haszonnal járt. Az ün
nepi neszedet Farkas Mihályné munkatár
sunk tartotta. Beszédét mai számunkban 
közöljük, melyen ajánljuk olvasóink f i
gyelmébe a „Magyar Asszonyok Nemzeti 
Szövetségét,“ amely teljes odaadással és 
lelkesedéssel kész munkálni szerencsétlen 
hazánk boldogulását.

A svéd közvélemény sok meleg sze
retettel fordul felénk, aminek bizonysága 
az a hozzánk jutott értesítés is, amely 
Szerint egy hatalmas segélyakciót indítot
tal: a mi riyomorúsápos helyzetünk csök
kentésére. Cipő- és tejadományokból gyűj
töttek Össze egy nagyobb küldeményt, amit 
eddig egyrészt a német forgalmi zavarok 
miatt, másrészt a mindent elrabló románok 
miatt nem küldhették el hozzánk.

Lélekemelő ünnepélyben volt része 
a nemeskéri gyülekezetnek dec. 7-én a 
régi artikuláris templomban. A helybeli 

íkész oltári imája s igeolvasása után Dr.

Proliié Károly soproni tlieol. tanár tartott 
magvas előadást. „A kommunizmus és a 
vallás* címen. Nyolc theológusnak Srancz 
önképzőkori titkár által vezetett négyhangu 
éneke, Horeczky és "Nagy László theoló- 
gusok szavalata, továbbá a helybeli isko
lás gyermekek éneke és egy kis iskolás 
leány szavalata tették változatossá az ün
nepély programmját, melyet Profile tanár 
záró szavai és imája fejeztek be. Az a 
hiterősítő nagy hatás, melyet ezen ünne
pély a gyülekezeti hívekre tett, más gyü
lekezeteket is felbuzdíthat arra, hogy theo- 
lógusainkat valamelyik tudós tanáruk ve
zetésével hasonló vallásos ünnepélyen való 
részvételre felkérjék.

Esperessségiink fe lügyelő jének meg
választása foglalkoztatja az evangélikus 
köröket Budapesten. Több tiszteletreméltó 
jelölt között magyar egyházunk jelenlegi 
vezető felügyelője Báró Radvánszky Albert 
személye áll előtérben. A lemondott zólyomi 
Dr. Wagner Géza tisztét méltóbb, ügybuz- 
góbb és alkalmasabb egyénnel nem is 
tudnánk betölteni.

A nagygeresdi evang. nőegylet ünne
pélyes közgyűlés keretében iktatta be dec. 
14-én hivatalába uj elnökét, Losonczy Ele
mérné szül. Rupprecht Alice úrnőt, kinek 
személyében a vidék nagyrabecsülése és 
bizalma összpontosul.

Az egylet tekintette! a nehéz időkre, 
meg fokozottabb mértékben kiváltja a jó
tékonyságot gyakorolni, különösen a 32 
hadiárvával szemben, kiket — valláskülönb
ségre való tekintet nélkül — eddig is párt
fogolt. Evcgből tagjai közt gyűjtést indított, 
amelyhez maga az elnök 500 K-val járult.

Rendkívüli közgyü’ést tartott a pesti 
egyház dec. 19-én a Deák-téri iskolák 
nagytermében a következő műsorral. 1. 
Elnöki megnyitó. 2. Az 1919. évi költség- 
vetés meghosszabbítása az 1920. cv első 
három hónapjára. 3. Szavazás az egyház- 
megyei felügyelői és esperesj állásokra. 4. 
Segédlelkész választások. 5. Általános tiszt- 
újítás határidejének megállapítása. 6. Stóla
díj megváltás szabályozása. 7. Uj lelkész
körök szervezése. 8 indítványok.

Vallásos estélyek. A szombathelyi 
prot. nőegylet által legutóbb rendezett val
lásos estélyen Zongor Béla esperes tartott 
szabad előadást „A vallás és a kommu
nizmus“ címen. — Pápán a leányegylet 
által rendezett vallásos összejövetelen Fe
jes vsigmond tanár tartott érdekfeszitö 
felolvasást.

Vallásos esté lyt rendezett a Fasori 
Evangélikus Szövetség Budapesten a Fa
sori templomban, amelynek kiemelkedő 
pontja volt Györy Lóránt ny. miniszter ün
nepi beszéde.

Lelkészjelölés. A sárszentlőrinci gyü
lekezet jöíölö gyűlésén Németh Gyula szek
szárdi és Gyalog István kétyi lelkészeket 
jelölte a megüresedett ielkészi állásra.

A nagykanizsai gyülekezet Hüiter Zsig- 
mond nyugalomba vonulásával lelkészévé 
Horváth Olivér légrádi leikészt hivta meg.

A Protestáns iroda lm i társaság igaz
gatóválasztmánya december 29-én ülést 
tartott.

Intelligens leány, ki a varráshoz 
is ért, elmenne falura úri családhoz, 
a háztartás minden ágában segéd
kezne. —  Cím a kiadóhivatalban.

HÍREK.
Sopronmegye gyásza Tisza Istvánért

Sopron vármegye legutóbbi közgyűlése 
egyhangúan hozott határozatában határtalan 
fajdalmának és mélységes gyászának adott 
kifejezést a nemzet nagy fia, Tisza István 
gróf meggyilkoltatása miatt és várja, hogy 
a gyilkosok és bűntársaik elvegyék méltó 
büntetésüket.

A kisiparosok textilanyagot kapnak.
A népruházati bizottság a kereskedelmi 
miniszter rendelete folytán öt m illió korona 
értékű különféle textilárut szerzett és ezt 
a kisiparosoknak akarja juttatni. Főleg 
bélésárúról van szó s az Ipartestületek Or
szágos Szövetsége fölhívja az ipartestüle
teket. hogy a ruhakészitő műhelyekként 
megállapított szükségletet közöljék azonnal 
a szövetség irodájával.

A k ivégzett tizennégy te rro ris ta . A
kivégzett tizennégy teiroristát a törvény- 
széki orvostani intézetben Minich Károly 
dr. és Kenyeres Balázs törvényszéki oivos- 
tanárok felboncolták. A boncolás eredmé
nye szerint egyetlen halálraítéltnél sem volt 
semmiféle elváltozás sem az idegrendszer
ben, sem pedig az agyrendszerben s így 
kétségtelen, hogy a kivégzettek közül egyik 
sem szenvedett elmebajban, sőt, mint a 
törvényszéki orvosszakértő az előzetes 
vizsgálatuk során is megállapították, egyik
nek sem volt a büntetőjogi beszámítási 
képessége csökkent, vagy korlátolt.

Ausztria ad fegyvert a német kom 
munistáknak, A Wiener Mittagpost érte
sülése szerint a német kommunistákat mint 
megállapították, Ausztria látja el állandóan 
fegyverekkel. A spartacusoknak Nürnsberg- 
ben van az arzenáljuk.

H a lá lra íté lt kommunistavezér. A vesz
prémi törvényszék ötöstanácsa Szabó Gás
pár veszprémi kommunista kormányzóta
nácsi biztost hét rendbeli gyilkosság, rablás 
és lopás bűntette miatt halálra ítélte. Szabó 
különösen a devecseri gyilkosságokban tűnt 
ki bestie+iiásával.

E lsülyedt angol gőzös. Manxmann 
angol gőzös az Atlanti Óceánon elsülyedt. 
Negyvenhárom ember a vízbe fűit.

Szénkivite li tila lo m  Angliában és 
Amerikában, A szénügyek biztosa nieg- 
tiitofta az angol szén kivitelét. Az Egyesült- 
Államokban is egyelőre érvényben marad 
a szénkiviteli tilalom, de a hajókat megfe
lelő tőzeggel fogják ellátni.

Az egyes gyárak munkásai k iseg ítik  
egymást. A pápai szövőgyár alkalmazottai 
a minap értekezletet tartottak, amelyen a 
szénhiányra való tekintettel elhatározták, 
hogy napi égy órát bérmegtérités nélkül 
hajlandók dolgozni, hogy a bányászokat 
ilyen módon olc óbb ruhaneműhöz juttas
sák, viszont a bányászoktól elvárják, hogy 
a szövőgyár részére megfelelő szénmeny- 
nyiséget biztosítsanak.

Hollandi gyermeküdülési akció. A 
Hollandsche Hilískeiniíé budapesti cso
portja azzal a tervvel foglalkozik, hogy 
500—600 budapesti gyermeket Hollandiába 
küld három-négyhavi üdülésre. Az akció 
sikere egyedül a vasúti szállítás nehézsé
geinek elhárításától függ, a mire a jótéte
mény nagyságára való tekintettel minden 
remény megvan.

M agyarország pénzügyi helyzetét 
tá rgya lta  az ötös tanács. Az ötös tanács



1920. január 4.

Clémenceau elnöklésével foglalkozott azzal 
a pénzügyi helyzettel, amely Magyarorszá
gon a boly3evista bankjegyek kibocsátása 
következtében állott elő és tanulmányozta 
a közös magyar, román és jugoszláv vas
útvonalak kérdését.

Diplomáciai viszony Magyarország 
és Olaszország között. Az olasz kormány 
a kamarában egy kérdésre felelve kijelen
tette, hogy a legközelebbi napokban újra 
megkezdik Magyarországgal a rendes dip
lomáciai érintkezést.

Károsodás az állami ménesekben. A 
kisbéri ménesből 103, a bábolnai ménesből 
154 d irab különböző életkorú nemes ía jta^ 
lovat, a székesfehérvári méntelepről 124 
darab állami mént vittek el az oláhok. A 
törzsmének és törzskancák legnagyobb 
részét sikerüli megmenteni. — A mező
hegyes!' ménesbirtok most van a bocsko- 
rosok megszállása alatt, minélfogva sorsa 
teljesen bizonytalan. Pótolhatatlan vesz
teség volna, ha a mezöhegyesi ménesbirtok 
igen nagvértékü ló-, szarvasmarha- s ner- 
téstenyészanyagát a kivonuló oláhok ma
gukkal vinnék.

Németországban megtiltották a te- 
hénvágást a német nemzeti pártnak a 
porosz országgyűlés elé terjesztett indít
ványa alapján, mert a gyermekek részére 
a tejet biztosítani akarják. Így gondol Né
metország a jövő e-nbernemzedék sorsával.

162.000 magyar Szibériában. Az egyik 
helsingforsi újság értesülése szerint Szi
bériában még 162 000 magyar. 120.000 
osztrák, 40.000 cseh cs 20.000 német hadi 
fogoly van

Gyermek-V i l á g .
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Tisztelni keli az öregeket.
Ir ta : Csite Károly.

Az öreg Csiza Qerő beállított a 
városi takarékpénztárba kamat fizetés 
végett. Vásár volt a városban, ennél
fogva a pénzintézeti helyiség is tele 
volt néppel. Sokan megtakarított pén
züket helyezték el a takarékpénztár
ban. voltak olyanok is, akik kölcsönt 
kértek.

Gergő" bácsi ide-oda tipródott a 
túlzsúfolt helyiségben, hogy hol ta
lálna ülőhelyre ? De hasztalan keres
gélt, minden széken ült már valaki.

— Ej, ej, harminc év öta iárom 
ezt a takarékot, de még az nein tör
tént meg velem, hogy le ne ülhettem 
volna ! —  méltatlankodott Gergő bá
csi. Nagyon fáradt volt szegény, két 
órát gyalogolva jött a faluból.

A sok nép közül senki sem akadt, 
aki felajánlotta volna az öregnek 
helyét. Sőt inkább mosolyogtak a 
fáradt öregen.

Gergő bácsi ingadozó lábakkal 
állt meg egy fiatal, hetyke legény ke

-

előtt, aki lustán terpeszkedett székén.
— No, szép öcsém, jó ülés esik-e 

azon a széken ?
—  Jó biz’a, bár elég kemény a 

szék, — felelte a csupaszképp le 
gényke.

— Kelj fel hát róla, alád teszem 
a tarisznyámat, hogy puhább helyed 
legyen ! —- biztatta Gergő bácsi.

—  Nem kelek én fel, mert hátha 
kend foglalná el helyemet, — mondta 
a tiszteletlen gyerkőc.

Gergő bácsi erre odébb baktatott. 
Majd az ablak elé állott s az utcára 
tekintve, nagy csodálkozással össze
csapta tenyerét:

— Haj, Uramistenem, még soha
sem láttam ilyet!

Mindannyian felugrottak erre a 
helyükből s rohantak az ablakhoz:

— Mi az? !. . Mi volt a z ? . . .
—  Egy kis kutya kergetett egy 

nagy kutyát, — mondta Gergő bácsi 
hamiskás mosollyal s gyorsan hátra- 
buzódott és elfoglalta a hetyke le
gényke üresen hagyott helyét.

Az emberek jóízűen nevettek a 
tréfán, csupán a hely nélkül maradt 
legényke bosszankodott.

—  Ne bűsu'j, öcsém, mindjárt át
engedem á helyemet, csak egy kissé 
kipihenem magamat, vigasztalta 
Gergő bácsi.

Ámde három percig sem pihentette 
fáradt testét a széken Öreg, töpö
rödött anyóka nyitott be az ajtón, 
fáradtan, lihegve s fürkészőleg tekin
tett körül a helyiségben, hogy hol 
találna ülőhelyen?

—  Ide. nénémasszoay, ide! -  kelt 
fel Gergő bácsi gyorsan a székről, 
amint meglátta az öreg anyókát. — 
Foglaljon helyet, nénémasszony ! El
kel az öregeknek a pihenés.

Köszönöm, galambom, jó em
ber! — hálálkodott az öreg néni s 
szabadkozva mondta:

— De hisz kigyelmed sem mai 
gyerek már, hogyan fogadjam el szí
ves kínálását!

—  Üljön le csak, kedves néném
asszony ! Szívesen engedem át a he
lyemet. Mert tisztelni kell az örege
ket! —  mondta Gergő bácsi nyoma
tékos hangon.

Csend lett erre pár percig a te
remben s a jelenvoltak közül többen 
csendben, szégyenkezve felkeltek ülő
helyükről.

__________ HARANGSZÓ. ______

AdakQzzusk a H a r a p  terjesztésére!

7.

Az álomról.
Irta : Szalay M ihály. 3

Megcsal bennünket az álom abbai: 
is, hogy hosszabbnak hazudj a magát, 
mint amilyen.

A legnagyobh álom sem tart to
vább egy-két pillanatnál. Nem úgy 
járjuk végig, liánéin olyanformán 
jelenik meg, mintha az egész vászonra 
volna festve és szemünk egyszerre 
áttekintené. Példát is említhetünk 
Tudod a történelemből, hogy a fran
cia forradalom ideién tömegesen 
végezték ki az embereket nyaktilóval. 
Egyszer egy franciának nyakára 
álom közben ráesett a niennyezetes 
ágy egyik léce s erre azt álmodta, 
hogy hazaárulásért pörbe fogták, 
törvényszék elé idézték s akárnieny.- 
nyire védekezett, halálra Ítéltek, nyak
úidra vitték; pedig hozzátartozóinak 
bizonysága szerint abban a pillanat
ban fölébredt, amint a léc a nyakára 
esett.

Egy ismerősöm azt álmodta egy
szer, hogy apja, aki már régen meg
halt s életeben semmiféle hangszerhez 
sem értett, hegedűn szebbnél szebb 
nótákat játszott, ő meg gyönyörűség
gel hallgatta és kérte, hogy ezt, vagy 
amazt iátsza el. Pedig dehogy volt 
ideje a hallgatásra meg a kérésre; 
fölébredt mindjárt az ébresztő óra 
csilingelősére, amely álmában hosszú, 
több nótára terjedő hegedüjátéknak 
tetszett.

Ez lehet a magyarázata egy érett
ségi vizsga alkalmával megtörtént 
esetnek is. A vizsga magaskoru el
nökének szemére ebéd után a júniusi 
melegben rá ránehezedett az álom. 
Küzdött ellene, de hiába, csak bólin
tott egyet-egyet. Mikor egyik földim 
és jóbarátom, bele kapott a felelésbe, 
még ránézett az elnök. A mondatnak 
felét sem mondta e!, az ősz fej lefelé 
biccent s a mondatnak végére sem 
ért a diák, mikor felpillantva azt 
mondja: elég! s a kérdező tanár 
felé fordulva folytatja: nem kell 
eggyel ilyen soká feleltetni. Alig tud
ták vele megértetni, hogy a felelés 
még jóformán el sem kezdődött. Bi
zonyosan valami hosszút álmodott s 
azt hitte hogy az időoő! is nagy da
rab telt el az alatt.

A jó öreg már régen örök álmát 
alussza a győri temetőben, az akkori 
diák pedig Sopron megye egyik paró- 
chiáján közeledik az öregség felé. 
Ha most ránézné, nem hinné el a 
tanároknak sem. hogy hosszú idő 
nem telt el azóta.
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Arra is kiváncsi vagy: kiséri-e az 
alvó az álmát valami mozdulattal?

Azt bizonyosan természetesnek 
találod, hogy ha végig játszaná az 
az ember mind, amit álmodik, minden 
éjjel nagy veszedelem fenyegetné. 
Futás, ugrás közben összetörné 
magát.

De sokszor észre lehet venni, 
hogy a test is végez bizonyos moz
gást. Kis gyermek bölcsőjénél sok
szor hosszú ideig elüldögéltem és 
láttam az arcán, hogy jót, vagy ro- 
szat álmodik. Sokszor úgy mozog a 
szája, mintha az anyatejet szívná; 
közben abba hagyja s mosolyog 
egyet, valószínűleg anyja mosolygó
sára felel vissza; majd meg keserű 
sirás látszik az arcán, hogy hirt 
adjon valami rósz diómról.

Hasonló dolog felnőttekkel is meg
történik. Hallhattál már a delejes 
álómról, mikor valakit más ember 
elaltat és azt teteti vele, amit akar. 
Azt mondja neki, énekeljen : énekel; 
táncoljon: táncol; sírjon: sír; azt 
parancsolja, jót, vagy roszat tegyen: 
megteszi.

Hallhattál az alvajárásról, a hold- 
kórosságrói is. Ismerek egy embert, 
aki gyermekkorában az aratókkal 
együtt kint hált a mezőn, vagy a 
majorban és sokszor mig a többiek 
pihentek, alva járta a határt s a har
mattól latyako3an, fáradtan ment 
reggel felé aratótársaihoz. Ennek 
baját azt hiszem, az a sok máklé 
okozta, amit kiskorában itattak vele.

Ismertem egy leányt is, aki hold
töltekor alva járt és akárhová tették 
a kulcsot, megkereste. Mindig attól 
féltették, egyszer leesik az emeletről, 
ahol laktak és végül úgy segítettek, 
hogy teknőben hideg vizet tettek az 
ágya elé, abba leszálláskor belelépett 
s a hidegtől fölébredt.

Azt meg olvastam, hogy egyik 
vendéglőben egy alvajáró a maga 
szobája ablakán kimept s a ház 
párkányán a másik szoba ablakához 
érve belopódzott és meggyilkolta az 
ott alvó vendéget anélkül, hogy reg
gelig tudott volna tettéről.

Most azonhan nem a beteg, ha
nem az egészséges ember álmáról 
beszélünk.

Egyik barátommal megtörtént, hogy 
mikor vizsgák idején —  tanulásban 
kifáradva későn feküdt le, több éjjel 
egymásután leakasztotta a falról 
ugyanazt a képet és az asztalra 
tette. Egy másik ismerősöm álmában 
a kert virágaiban gyönyörködött és

valóban oda ment az ablakhoz, mintha 
ébren nézegetne ki s csak arra éb
redt fel, hogy jól megfázott a nagy 
gyönyörködésben.

Mindaketlő nagyon szorgalmas és 
értékes ember, akik nem félnek a 
nehéz szellemi munkától s bizonyo
san a kifáradt idegrendszer okozta, 
hogy álmukat valósággal végig ját
szották.

Velem is megtörtént, hogy moz
dulattal kisértem álmomat. Mintha 
legkisebb öcsémre szénás szekér 
akart volna rádőlni s én eléje ugorva 
két kezemmel akartam a szekeret 
feltartani, de ügy a falba vágtam a 
két tenyeremet, hogy az álmom mind
járt a hetedik határba röppent ijed
tében. (Folyt, köv.)

S zerkesztő i üzenetek .
K. M. Karácsony. Nagyon niegi-ésett. 

A sole akadály miatt lapunkat csaknem egy 
héttel előbb kell zárniuk, hogy idejében 
megkapják olvasóink. A másiknak alap- 
gondolata jó, de a hangja száraz. — Kara- 
csong. Nagyon megkésett. De nem alkalmi 
cikk, tehát utóbb is közölhető. Levelét 
szintén nagy érdeklődéssel olvastuk. Más
kor is szívesen látjuk. — B. G. Nk. A be
küldött kéziratot közöljük. Lapunk terjesz
tését. hálásan köszönjük. December 14-iki 
somunkban részletesen kifejtettük a ke
resztyén sajtó fontosságát és e tekintetben 
való kötelességünket. — Sokaknak. Egy 
kis türelmet kérünk; ahogy egy kis lélck- 
zetvételhez jutunk a kiadóhivatalban az 
összes kedves levelekre válaszolunk. — 
B. B. Feltétlenül minden héten megjelen 
tétjük.

Hirdetések.
Vidéki evaug. nőtlen földbirtokos 

keres szorgalmas, feltétlenül meg
bízható 30 — 50 év körüli munkabíró 
asszonyt, vagy hajadont, aki a falusi 
élethez szokva van, összes házi teen
dőket : főzést, kert kezelését vállalja. 
Fizetés megegyezés szerint. Cím meg
tudható a Harangsző kiadóhivatalá
ban. 1—2

Vegye meg feltétlenül a
„Dunántúli

Keresztyén Naptárt.“
Ára 5 korona.

Megrendelhető a »Harangszó« kiadó 

hivatalánál Szenlgotthárd (Vas m.)

R endelje meg
Csite Károly

Csere leány, Csere legény
cim ü könyvét.

Ára fűzve 10 K Díszpéldány fűzve 20 K.

Jézus a szívekben
Ára 2 kor. 60 fillér.

ii«WI»WW

L I P P  és  L A C K N E R
kereskedelm i vá lla la ta  

S Z B N T G O T T H Á R D O N .
Vétel. Eladás. Képviselet. Közvetítés.

bel- és külföldi borokat, szőllő és bőr
termékeket.
bármilyen termésű borok bevásárlására 
csekély jutalék mellett.

Forgalomba hozunk 
Megbízást vállalunk 
Nagyban beszerzőnk S / o t í . anyagokat és ipari gyíSrt'
Q ^ ó l l í f n n L 1 mezőgazdasági gépeket, géprészeket, műszaki cikkeket 
O & o I l l lU l l i i  és anyagokat.

az összes mezőgazdasági termények és élelmisze- 
f  U y iá iE lü é U H fl rek (gyümölcsök) értékesítésével.
F v m H 1 Aö i m t i n y i  osztályunk megbizhatóan teljesít minden 
L A J J O n  c o  l i l i p U r i  irányu ki- és beviteli megbízást.

Nyomatott Wellisch Béla villamüzemü könyvnyomdájában Szentgoíthárdon.



X I. évfolyam. 1920. január I I . 2. szám.

Felelős szerkesztő
*s  k iadó:

SZALAY MI HÁLY.
T árss zerkesztő :

NÉMETH KÁROLY.

Kéziratok Lovászpatonára  
(Veszprém m egye), előfi
zetési d ijak , reklam ációk  
a HARANOSZÓ kiadóhiva
talának S ze n tg o tth árd ra  
(Vasvármegye) küldendők.

Előfizetést elfogad  
minden evang. lelkész és 

tanító .

f

EVANGÉLIKUS NÉPLAP.

Szerkeszti s a kiadóhiva
ta l v e z e tő je :

CZ IP  O T T  G É Z A
S ZE N TO O TTH Á R D

(Vasvárm egye.)

A „H a ra n g szó “ előfizetési 
á ra : egész évre közvetlen  
küldéssel 2 0  kar., csopor
tos küldéssel (legkevesebb  

IS példány) IS kerena.
A „H a ra n g s zó “  te r je s z 
tésére befolyt adom ányok
ból szórványban lakó hí
veinknek Ingyenpéldányo

kat küldünk.

Alapította: Kapí Béla 1910 ben.
M egjelen ik  m inden v a s á r

nap.

Csak te Veled.
( ’sak \c PíltíJ, éh Uézusem, 
fittel- itten nyugodt sersem. 
$sak te benned lelhet lelkem 
Beldegsáqet már e földén!
Nálad nélkül nincs mi itten 
Küzdelembe lelkesítsen,
M i lépésem rezérelje 
é> hulló könnyem letörölje.

ilézusem, §át maradj nálam, 
Míg küzdelmes után járem. 
Jezesd lábam, őrizd szírem, 
K)egy köoct^esselek híren. 
Krésíts a kísértésben,
Vigasztalj a szenvedésben.
Ua itt élre reled gyűjtök: 
Veled meg is diesőülek . . .

A gazdag nehezen megy 
be a mennyországba.
A »gazdag* szó alatt ne értsük 

csupán a nagyvagyonuakat; hanem 
egyszersmiad a hatalmasakat, a hír
neveseket, a pompátokat is, az ér
zéki élvezetekben tobzddókat is; 
szóval mindazokat, akik világi, anyagi 
jókra támaszkodnak, ezekben keresik 
örömüket, az ezek utáni törekvést 
tartják élethivatásuknak. Krisztus 
urunk korában nagy volt a száma 
a világi javak imádóinak, azért volt 
az a korszak oly sivár, az ember 
szive oly üres. A gazdagok, előkelők 
lelkét az unottság dermesztette meg; 
a szegényeket a nélkülözés sújtotta 
le ; az általános elégedetlenség az 
ember leikétől messze száműzte az 
igazi örömöt, az égi vidámságot. A 
pihenést, üdülést nem ismerő lázas 
hajszának és a reményt vesztett bol
dogtalanságnak kora volt az.

A nagy Mester bizonyára nem egy 
esetken tapasztalta, hogy akik a vi
lági javak szolgálatába szegődtek, 
azokat milyen nehéz arra a meg
győződésre vezérelni, hogy boldog
talanságuk oka épen rabszolgasá
gukban rejlik.

Szavainak örök igazsága villan 
ma is szemünkbe, amikor azt látjuk, 
hogy annyi véráldozat, annyi becs
érték pusztulása, annyi szenvedés és 
gyász sem tudta megpuhítani a világi 
javak imádásában megkérgesedelt 
szíveket. A bűnbánatnak, kiengeszte- 
lődésnek, áldozatkész emberszeretet
nek forrásait hasztalan keressük. 
Nem buzognak azok üdítő cseppeket 
a nyomornak, fájdalomnak enyhíté
sére ; a féltékenység, gyűlölködés, 
hatalomvágy és kapzsiság pusztító 
tüzének lecsillapítására.

Sem a békekonferencia tárgyalásai 
alkalmával, sem az egyes államok 
uj berendezési törekvéseikben, sem 
a kibontakozási módozatok terve
zésében, sem a közéletben nem 
látjuk megnyilatkozni a keresztyéni 
emberszeretetet, az Istenfiuság érzü
letét, mely a lélek nyugalmát hason- 
líthatlanu! magasabbra értékeli, mint 
a nemtelen indulatoknak, vagy a vi
lági javak utáni kívánságoknak ki
elégítését. Váltjuk meg őszintén, hogy 
mikor előttünk a mérleg egyik ser
penyőjében a hatalom- vagy a ha
szonvágy. a másikban a közjó, vagy 
felebaj^unk szorult anyagi helyzete 
érik, K i  tudunk lemoncfani a kínál
kozó « ita lom ró l, hogy hatalmunkat, 
befolváMfnkat fenntartsuk, sőt meg
erősít® !, aranygarmadánkat öreg
bítsük#! nem tudjuk elnémítani a 
mamtmiivágy édesborizü szózatát, 
hanernjföláldozzuk a közjót, a fele
baráti fizeretetet, oda dobjuk a Mo
loch ömkéhes torkába lelkiismeretűnk 
nyugalmát.

,'Äem ébredt még fel a lelkekben 
remíázoknak a bűnöknek utálata, a

melyek a romlásnak példátlan örvé
nyébe sülyesztettok bennünket, sem 
pedig a tisztességes, becsületes munka 
édes gyümölcse utáni vágyakozás. 
A gyülölködőket, konkolyhintöket, 
irigykedőket, a gyengébbek vérén 
élősködőket nem éri utói méltó bün
tetés sem az álamhatalom, sem a 
társadalom közszelleme részéről. A 
munkásság mezeje hasztalan vár élet- 
vidor tetterőt, mely örömmel, élve
zettel forgatja a kapát vagy a kala
pácsot. Valljuk meg őszintén, hogy 
még mindig benne vagyunk a bál
ványimádásban. rabszolgái vagyunk 
azoknak a sátáni hatalmaknak, ame
lyek távol tartják a mi lelkünket az 
egy igaz Istennek, a szerető mennyei 
Atyának oltárától, az Isten országá
nak küszöbétől.

Ha ennek a tagadhatatlan ténynek 
hamisíthatlan beismerése fellobbaa a 
társadalom lelkűidében, akkor ez a 
fényvillanás megmutatja majd egy
szersmind azt a biztos ösvényt, mely 
a mennyországba vezet. Fel kell te
hát szabadítani magunkat és minde
neket, kik vezetésre szorultak, a vi
lági javak imádásának rabságából, 
uralomra kell juttatni a lelki javak 
utáni buzgó vágyakozást. Szóval le
gyünk igaz keresztyének, Krisztus 
Urunknak igaz lélek szerinti követői 
s akkor megnyílnak előttünk kapui a 
mennyországnak: eljö hozzánk az 
isten országa.

Sass János.

A háborúban eltűntek 
holttányiivánítása.

Irta : Dr. Berta Benő.
Rendkívül nagy a száma azoknak, 

kik a világháború során eltűntek, 
hirt hosszú időn át egyáltalán nem 
kapunk életbenlétükről, viszont azon
ban elhalálozásuk a különböző hírek,



— —̂ —— — 11,1

10.

adatok alapján a legkomolyabban 
valószínűsítve van. Mivel sok esetben 
nagyon fontos vagyoni, családi, ér
dekek fűződnek ahhoz, hogy az ilyen 
egyének holttá nyívánitassanak, hogy 
igy elhalálozásuk a halotti anyakönybe 
is bevezethető legyen: az igazság- 
tigyminiszterium 28 000/1919 J. M. 
sz. rendeleténei ezen kérdést szabá
lyozás tárgyává tette.

Ezen rendelet szerint egyelőre 
azon, a háborúban eltűnt, egyének
nek a holttányilvánítáfca kérhető, kik 
1914 július 24-től 1917 január 1-ig 
terjedő időn belül tűntek el és azóta 
életbenlétükről semmi hír sincs. 
Megjegyzendő, hogy háborúban el
tűnteknek nemcsak a fegyveres erő 
tagjai tekintendők, hanem azok is, 
kik hivatali viszonyuknál fogva, vagy 
mint a különféle jótékony, és ápoló 
szervezetek tagjai követték a hadra- 
kelt sereget, továbbá: akik az ellen
ség hatalmába kerültek, vagy pedig: 
akik eltűnésük előtt útóljára oly he
lyen tartózkodtak, hol akkor vala
mely különös hadi esemény (ütközet, 
város lövetése, hajóelsülyesztés, stb.) 
történt, vagy pedig: akik a világhá
ború következményeként előállott 
harcok, vagy belső zavarok folytán 
tűntek el.

Az eljárásra az a járásbiróság 
illetékes, hol az eltűntnek utolsó 
rendes lakhelye volt. Ha az a bíró
ság az eljárásban akadályozva van, 
(p. o. ellenséges megszállás miatt,) 
úgy a budapesti központi járásbiró
ság lesz illetékes.

A holttányilvánítási kérheti az el
tűntnek házastársa, örökösei, és, 
amennyiben gyámhatóság alatt álló 
személy is van érdekelve, az árva
szék utasítására az árvaszéki ügyész 
is. A kérvényben fel kell tüntetni az 
eltűnt nevét, személyére vonatkozó 
fontosabb adatokat utolsó lakhelyét, 
vagyoni viszonyait. Amennyiben az 
eltűnt katona volt, úgy a katonai 
szolgálatára vonatkozó adatokat is. 
Meg kell jelölni a lehetőség szerint 
azt a hadi eseményt, amely közben 
nyoma veszett, ha útóljára kórházban 
volt, azt a kórházat is. Lehetőleg 
csatolni kell az általa irt leveleket; 
elő kell adni a róla útóljára érkezett 
híreket és mellékelni a katonai ható
ságoktól, vagy a Vörös Kereszt Egy
lettől származó értesítéseket. *

Ezt a kérvényt, bármelyik járás- 
bíróságnál, szóval is elő lehet adni, 
hol a kérelmet jegyzőkönyvbe fog
lalják és megküldik az illetékes 
bírósághoz.

A bíróság azután a kérvény alap
ján hirdetményt ad ki, melyben fel
hivatnak azok, kik esetleg az eltűnt 
egyén életbenlétéről, tartózkodási 
helyéről, vagy egyéb fontos adatokról 
tudomással bírnak, hogy azt 60 na
pon belül a bíróságnak jelentsék be. 
Puhatalódzik továbbá, egyébként is 
a fontosnak látszó körülmények meg- 
állapithatása végett.

A határidő leteltével azután, ha 
a kérelmet alaposnak találja, a bí
róság holtnak nyilvánító határozatot 
hoz, melyet azután a további szük-
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séges intézkedések megtétele céljából, 
megküldi a hagyatéki bíróságnak és 
az illetékes állami anyakönyvveze
tőnek is.

„Harangszó.“
Kaptuk a következő sorokat: 

Kedves Barátom I
Bizonyára érdekelni fog, hogy itt 

Budapesten nagy illusztrált falragasz 
hirdeti egy uj folyóirat megjelenését, 
melynek címe »Harangszó«, szerkesz
tősége Vili. Horánszky u. 27, kiadó- 
hivatala: Apostol nyomda, Horánszky 
u. 18.

Beszélj az ügyvédeddel, mi volna 
a tenni való Tudtom szerint törvény 
védi a folyóiratok címét és így senki
nek sincs jogában egy létező folyó
irat címét kisajátítani. Én csak sietek 
veled közölni azt a hirt, mert tudom, 
hogy érdekel.

Budapest. Szívből üdvözöl 
M. S.

A »Nemzeti Újság« dec. 27-iki 
száma pedig közli már a két heten- 
kint megjelenő folyóirat első számá
nak tartalmát.

Mi bármennyire örvendünk is egy 
újabb »keresztény nemzeti« irányú 
folyóirat megjelenésének és amidőn 
ezúttal is csak újból gratulálni tuduak ' 
lapunk megalapítójának: Kupi Béla 
püspöknek a lap megindításakor a 
szereacsés cím megválasztásáért, 
mindazonáltal mi is lehetetlen do-

Tárca.
Várják a tisztelendő urat.

Humoros — Ir ta : Csite Károly.

Az uj tisztelendő úr vasárnap 
délutáni istentisztelet után láto
gatásokat tett a híveinél. Tem
plomból hazajövet találkozott a 
már régebbről ismert Zsófi néni, 
szegény zsellér asszonnyal s 
mondta neki:

— Kigyeimetekhez is mind
járt elmegyek ám, kedves Bo- 
rosné asszony.

— Igazán?! Oh, édes tisz
telendő ur, köszönöm, igen kö
szönöm, de megbocsásson, hogy 
akkor én előre hazasietek! — 
áradozott Zsófi néni nagy meg

hatottsággal s iramodott haza 
felé, mint a szélvész.

Ámde először is nem a saját 
portájára tért be, hanem nagy 
lélekszakadva a kedves koma- 
asszonyahoz rontott be:

— Édes jó lelköm, komám 
asszony, micsoda nagy meg- 
tisztőtetés é r! Mindjárt gyün 
hozzánk a jó tisztelendő urunk 
látogatóba . . . Most mondta a 
templom e lő tt. . .  Hanem tudja, 
galambom komám asszony, nem 
szereti az embergyereke, hogy 
nem fogadhatja olyan tisztes
séggel, mint kellene. Az ágy- 
terítőim olyan szörnyűséges ko
pottak! Legyen szíves, aranyos 
komám asszony, kölcsönözze 
pár minutára a maga ágy- és

asztalterítőit, hogy ne kelljen 
szégyent vallania az embernek.

— Tessék csak, szívem ko- 
mámasszony, tessék, vigye, 
azonnal leszedem őket, — szí
veskedett Kukiné komaasszony.

Azonban a dolog úgy esett, 
hogy a tisztelendő úr előbb be
köszöntött Kuki Bindinéhez, 
mint a kedves komaasszonyá
hoz. Kétségbeesetten állt Kukiné 
a fedetlen ágyak elé, mintha 
testével akarta volna azokat el
takarni a tisztelendő úr szeme 
elől. Azt sem tudta, hogy mit 
hebeg össze-vissza.

— Jaj, tisztelendő úr lelkem, 
ha én ezt tudtam volna! . . . 
De nem gondótam, nem vártam 
ezt a nagy megtisztőtetést. . .
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lógnak tartjuk, hágj két lap ugyan
azzal a címmel megjelenhessen. Le
hetetlennek annyival is inkább, mert 
a sajtóról sióló 1914. évi XIV. t.-c. 
19. és 42. §-ai e tárgyban világosan 
rendelkeznek: >A bejelentés a 16 — 18. 
§-okban meghatározott feltételek fenn
forgása esetében sem tekintheti tör
vényszerűnek, ha a megindítani kí
vánt időszaki lap címe vagy alakja 
annyira hasonló egy már megjelenő 
lap címébtz vagy alakjához, hogy 
az a közönséget megtévesztené.«

A szükséges lépéseket megtettük 
s reméljük, hogy a budapesti uj 
Harangszó lapja címének megváltoz
tatásával kérelmünknek e tárgyban 
készséggel eleget tesz.

A »Harangszó«
szerkesztősége és kiadóhivatala.

A lipcsei „Evang. lutheri Misszió“ 
jelentéséből.

A kilimandzsáriai misszió helyzete. 
Minthogy a misszió vezetőségének 
az afrikai munkatéren számolnia kel
lett azzal az eshetőséggel, hogy a 
misszió német munkásainak jelenleg 
9 missziónáriusnak és két betegápoló
nőnek hamarosan távozniok kell, még 
idejében olyképen intézkedtek, hogy 
távozásuk eseten minden telepen egy 
benszülött tanító vegye át a misszió- 
nárius lelkészi teendőinek elvégzését, 
egyéb ügyekről meg a gyülekezet leg
öregebb s egyúttal legérdemesebb 
tagja gondoskodjék. A balti tarto
mányokból való Blumer és Eisen- 
schmidt pedig, akiknek orosz állam-

Megbocsásson, hogy így van
nak az ágyaim, de nem tehetek 
róla . . .  A komámasszony vót 
itt, osztég no, az embergyereke 
nem tudja megtagadni, ha ké
rik . .  . Hanem majd mindjárt 
haza kérem . . .

A tisztelendő úr mosolyogva 
nyugtatta meg Kukiné asszonyt. 
Egy kicsit elbeszélgetett. Ment 
aztán egyenest Zsófi néniékhez. 
S alighogy betette lábát a szo
bába, Pisti gyerek berontott 
nagy lélekszakadva.

— Idesanyám! Azt mondta 
a keresztanyám, hogy az ágy 
térítőit vigyem mindjárt haza!...

polgárságuknál fogva biztosnak lát
szó/! munkájukban való megmarad- 
hatások, a felügyeletet gyakorolják a 
missziói telep felett. A vezetőség ag
godalma nem valósult meg. A misz- 
sziónáriusok egész mostanig helyü
kön maradhattak, sőt mi több: a 
múlt év júliusának közepe óta a 
Mosi-kerületben teljes mozgási sza
badságot élveznek, amely kedvezmény 
remelhetőleg a munkatér többi ré
szére is -kiterjed. Az utolsó hírek 
1919 augusztusából valók. Ezek sze
rint a gyülekezetek helyzete kedvező 
és reményteljes. Mindezek alapján 
hisszük, hogy ez a munkatér továbbra 
is a lipcsei Misszió kezében marad.

A tamul-misszió helyzete. Erről az 
indiai munkáról az utolsó évben alig 
egy-két hir érkezett a lipcsei Misszió
hoz. Csak a nemrég Indiából vissza
tért svéd missziónáriusnak, Sande- 
gren Károlynak, akinek annak idején 
német érzelme miatt távoznia kellett 
munkateréről s az általános lutheri 
konferenciára Lipcsébe jött, csak en
nek bizalmas közleményei engednek 
közelebbi bepillantást az ottani hely
zetbe. A munka rendes mederben fo
lyik, a bennszülött lelkészek általában 
megfeleltek a hozzájuk fűzött vára
kozásnak. A Balti tartományokból 
való Hoffmann és Brutzer egészségi 
okokból elhagyták Indiát; az előbbi 
már Észtországban van, az utóbbit 
meg október végére várták Lipcsébe. 
Mivel a csekély munkaerő következ
tében a svédekre túlsók munka esett, 
a dán Missziótársulattól kértek segít
séget, ezzel osztották meg a munkát. 
Az Indiában munkálkodó német Misz- 
sziótársaságok valamennyi vezetőjé
nek véleménye szerint a német misz- 
szió-egyházak jobban kiálták a nehéz 
időket, mint az ember várhatta volna. 
Ez nagy jelentőséggel bir a további 
fejlődést illetőleg, minthogy egyelőre 
semmi kilátás sincs arra, hogy a 
munkát a németek újra átvehessék.

A szász missziói munkának év
százados ünnepe folyt le múlt év 
szeptemberének 21— 24-ik napjain 
Drezdában. Ez alkalommal egyesült 
a »Lipcsei Missziótársulat« a »Szász 
Főmissziótársulat«-tál, mely amannak 
legrégibb s legerősebb segítsége volt. 
Mint valami kis mustármag 1819 
augusztus 16-ikán keletkezett Drez
dában a kevéssel előbb életre kelt 
»Bázeli Missziótársulat« segítsége 
képen. A felekezeti öntudatnak szász 
baráti körökben való erősödése ve
zetett 1836-ban a Bázeltől való sza
kadásra és a drezdai Misszió meg

alapítására, amelynek székhelyét a 
nagytudásu dr. Qraul vezetése alatt 
1848-ban Lipcsébe helyezték. Néhány 
Ausztráliában és Észak-Amerika vö- 
rösbőrü lakosai közt végzett kísérlet 
után kezdődött meg tartós munkája 
Kelet-India tamuljai között, mígnem 
a múlt szászad vége felé Kelet-Afri
kára is kiterjesztette munkáját. A ju
bileumi ünnepély alkalmából nagy 
számmal gyűltek össze a misszió 
baiátai Németország minden részé
ből, akikhez még svédek s amerikaiak 
is csatlakoztak. Az ünnepély fény
pontját alkotta dr. Dibelius udvari 
lelkész beszéde és dr. Paul missziói 
igazgatónak előadása, melynek kere
tében a szász ev. egyház száz éves 
misszió tevékenységének képét raj
zolta meg; dr. Cordes esperes, dr. 
Imels theol. tanár meg arról értekez
tek, hogy mit köszönhet az egyház 
a missziónak s mit vár a misszió az 
egyháztól.

(Folyt, köv.)

„Még nincs kipróbálva.“
Egy előkelő egyházi férfiútól azt 

kérdezték, hogy a keresztyénség meg 
tudná-e váltani a világot. Azt felelte
r á : „ Még sohasem próbálták meg. “

Igaza volt. Jézus kora óta nem 
volt olyan időszak, melyben a nem
zetek, vagy a nemzetek egy csoportja, 
vagy csak egy nemzet is feltétlenül 
és minden hátsó gondolat nélkül az 
evangéliomot tette volna viselkedésé
nek mértékévé. Istennek útja, melyet 
Jézus evangéliumában mutatott meg, 
nincs kipróbálva.

Nemzeteket, népeket keresztyének
nek nevezünk, —  udvariasságból. A 
kimutatások szerint a föld lakossá
gából 564 millió a keresztyén, vagyis 
az egész emberiségnek körülbelül 
egyharmada. Ha ez az ötszáz millió 
ember elhatározná magában, hogy 
minden befolyását, hatalmát, vagyonát 
mától kezdve az evangéliom szolgá
latára bocsátja, s minden cselekede
tében az evangéliom elvei szerint jár 
el, akkor az emberiség történetében 
egy űi korszak kezdődnék.

Azonban a nemzeti élet terén a 
keresztyénség megnyitó, megváltó és 
reformáld ereje »még nincs kipró
bálva.« S amig ebben az irányban 
komoly kísérlet nem történik, addig 
a nemzetek életében uralkodik a bűn, 
s ezzel együttjár a nyomor és halál.

N. K.
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Kara-csong1.
Ir ta : Torda Lajos.

Mit keres ez a két vadidegen szó 
ebben a kis egyházi lapban? Hátha 
mégsem olyan vadidegen 1 Hisz egyik 
legnagyobb s bizonyára legkedvesebb 
ünnepünk neve e két szóból áll. Csak 
az első szóban a második a-ra te
gyünk egy kis Vonást s a második 
szóban a g  betűt ejtsük lágyan és 
kész a karácsony szó . . . Ezt pedig 
már mindenki ismeri.

De hát mit jelent ez a két szó? 
Az első, a kara azt jelenti: fekete, 
a csöng azt jelenti: nagy. A kará
csony tehát szóról szóra »fekete 
nagy<-ot jelent. Nem csuda, ha ál
dott emlékezetű tanárom, mikor egy
szer az ünnepek neveit fejtegette, nem 
boldogult a karácsony szóval. Müll- 
ner Mátyás volt ez a tanárom. Volt 
ekkor két tót anyanyelvű theológus 
is köztünk, ezekhez fordult hát, hogy 
nem tudnak-e valami szláv szót, a 
melyiktől a karácsony szó ered ? De
hogy tudtak I De hogyan is tudtak 
volna, mikor ez a két szó nem szláv, 
ellenkezőleg török szó, azaz tősgyö
keres régi magyar szó ! Én e két szót 
Hédin Sven ázsiai utazó egyik köny
vében találtam, mint egy tevének a 
nevét. Az a teve fekete volt és nagy 
volt, azért kapta a »karacsong« 
nevet . . .

De hogyan jut a mi karácsonyunk, 
a Krisztus születésének emlékünnepe 
ilyen névhez? Hogy csöng, azaz nagy 
ez az ünnep, azt tudjuk — de miért 
fekete? Hisz a fekete agyász színe! 
Nem mindenütt és nem volt az ott 
se mindig a gyász színe, a hol ma 
az. Ezelőtt 30 évvel a szárazdi sváb 
asszonyok, ha nagy gyászuk volt, 
nagy fehér kendőt kötöttek a fejükre, 
s nagy, széles, fehér kötényt a dere
kukra. A fehér volt a gyász szine. 
Ellenben liusvétkor és pünkösdkor 
még a fiatal leányok is, bár most már 
színes ruhát viselnek, feketében men
nek a templomba. Ez az ünnepi ko
moly szin. A fekete lehetett apáink 
ünneplő szine, még örömnapon is. 
És mint buddista vallásuaknak (hogy 
azok voltak, angol tudósok állítják, 
hisz egyszer egész Közép-Ázsia az 
volt) volt már karacsongjuk Búddá 
születésnapja, aki hozzá még újra 
meg újra születik, mert egy ember
öltő nem elég neki, hogy a megvál
tás müvét elvégezze. Könnyű volt 
őket megtéríteni. A térítők könnyén 
megalkudtak velük. Ezt mondták: 
Lássátok, az a Jézus, akit mi hir

HARANGSZÓ.

detünk, tulajdonkép a ti Buddátok. 
A buddista erkölcstan pedig sokban 
hasonlít az evangéliomhoz. Csak igy 
érthető, hogy legnagyobb ünnepeink 
egyikének neve ősmagyar. Mást el se 
fogadtak volna senkitől, bárki térí
tette is meg őket. Erős nemzeti ön
tudatuk nem engedte el ezt a régi 
nevet . . . Mindezt tudva, még drá
gább nekünk is a karácsony szó. 
Bár a mi karácsonyaink újabban 
igazán feketék —  tele gyásszal és 
könnyel . . . !

Kara-csong! Drága nyelvemlék e 
két szó. Távoli testvérektől hozta ide 
őket egy könyv. Egy darab kortörté
net van bennük elmondva. S a gyö
nyörű képies nyelv I Mert Jézusnak 
az emberek bűnei miatt kellett eljönnie, 
szenvednie, meghalnia, azért ünne
peljük a karácsonyt is a bunbánat 
fekete gyászruhájában . . . hogy le
gyen örömteljesbák-ri-id ünk (fa-rügy, 
azaz tavaszi ünnep) husvétunk, fel
támadásunk . . .

*
A Karácsony nevét közönségesen az 

incarnatio szóból származtatják, melyet 
inkarnációnak kell kiejteni A latin incar
natio megtestesülést jelent s arra figyel
meztet. hogy Jézusban az Ige testet öltött. 
Igazán érdekes volna, ha a Karácsony az 
itt közölt következtetés szerint ősi magyar 
szó volna és nem a latinból származnék. 
Keleten a gyász szine több népnél tényleg 
nem a fekete, hanem a sárga és fehér, de 
hogy az öröm jeléül feketét használnának 
valahol, arról nem tudunk. A cikk követ
keztetése mindeneseire érdekes.

Anániás és Szafira.
Elindult s igy szólt — Péterhez érve — 

Anániás:
Urban testvérem! Örvendj velem, mert 
Jobbra tért lelkem : tanának megnyert 

A Messiás 1

Megtértem vala . . . S mivel vagyonom 
Nekem fölös

És már nem tudok örülni ennek :
Imé elhoztam árát földemnek,

— Legyen közös! . .  .

Igazat mond-e, kiolvashatja 
A józan ész

— Ha csak rátekint — szeméből másnak, 
így hát Péter is Anániásnak 

Szemébe néz . .  .

S szólt: „K i sajnálja, nem kell vagyonát 
Od’adnia

A közjavakra; de mért hazudtál ?!
Földed árából csak egy részt hoztál 

Anánia!

Én nem bántalak . . . Nem nekem hazudsz, 
Te vakmerő !

Te csalfa, álnolc! Annyit se tudtál ?
A Mindenható, kinek hazudtál

— Megbüntet Ö 1“

1920. január 11.

Anániásnak lábai ingnak 
Mindenfelé . .  -

Elsápadt arccal reszket ím ottan,
Följajdul s aztán leesik holtan 

Péter elé.

Kik ezt hallották, hogy meghalt volna 
Alig hivék,

Oly igen nagyon megfélemlének,
Azután pedig ifjak jövének 

És elvivék.

Majd jő Szafira — Ania nője —
Keresni ott

Élete társát és ígyen szóla :
„Hol van a fé rjem ?1 Nem tudott róla 

Hogy már halott . . .

Nem tudott róla, mégis a rosszat 
Tán érezé . . .

És amint állt ott szorongva, félve,
Péter néki is szemébe nézve, 

így kérdező:

„Asszony! Ismered Jézusnak tanát,
Mely jóra int ?

ím, mit hoztatok a köz javára,
Szafira kérdem : földetek ára 

Itt van-e mind ?“

Szólott Szafira: Jézus mit tanít 
Oh jól tudom !

Bévette lelkem s vallom is m áig. . .
Ott a pénz Uram egy pult uráig

— Nem hazudom !“ . . .

Péter apostol fejét csóválja . . .
„Szafira! Oh,

Nagy és hatalmas, mindeneket lát,'
Kit csalni akarsz! E hazugság hát 

Mire való ?!

Házasok között az egyetértés 
Szép ha v?gyon;

Ámde a bűnbe egymást követni 
Nem k e ll! Neked is kár volt ezt tenni 

Kár volt nagyon ! . .  .

Meg léssz büntetve miképen meg lett 
Anániás!

Mondom Szafira ! Megbünhődsz ezért, 
Mert nem maradhat büntetlen bűnért 

Se egy — se más!

Im é! Kik előbb megholt férjedet 
Etnelék fe l:

Ismét állának az ajtó elé . . .
Mindjárt bejönne* s téged is mellé 

Temetnek e l !“

Most Szafirának az örök homály 
Szemére ült . . .

S ahol hazudott íme ép’ ottan,
Péter lábánál hidegen, holtan 

Földre terült . . .

A gyülekezet most már még jobban 
Megfélemlék.

Majd ismét ifjak jöttének elé 
S Szafira asszonyt a férje mellé

— Eltemeték.
Tóthné Munkácsy Eleonóra.

Hivatalos és közérdekű hirdetés díja 
minden szó 50 fillér, magánhirdetések
nél 1 kor. Egy 1/4 oldal egyszeri hir
detés ritka betűkkel 75 korona. 3-szori 
hirdetésnél 10°/o engedmény.

Hosszabb névsort csak olyan egy
házból közlünk, ahol nagyobb számú 
előfizetőnk van és egy-egy név dí ja 40 f.

A hirdetési díj SZENTGOTTHÁRD-ra 
Vasm. küldendő.
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| -j- Ivánka  Is tvá n T ]
Ivánka István, volt honti főispán, 

agyonlőtte magát. Hazafias lelke, 
magyar büszkesége nem bírta elvi
selni a cseh megszállás terhét és 
szégyenét. Tiltakozott, irt és beszélt 
ellene s fáradhatatlanul buzgólkodott 
a magyar érzés ébrentartásán a nyo
más alatt és a testvéri együvétarto- 
zás szent kötelekének megóvásán —  
túl a demarkációnális vonalon, a 
meg nem szállott boldogabb, boldog
talan hazában. A csehek ezt kiszi
matolták s pribékjeiket rászabadítot
ták az öreg urra. El akarták hur
colni Besztercebányára a forró lelkű 
család egyik büszkeségét. És Ivánka 
István a cseh lömlöc elől a halálba 
menekült.

Meghiúsult merénylet Horthy és a 
kormány ellen. Nagyarányú merény
letnek és puccsnak minden részleté
ben kidolgozott aljas terveire jött rá 
a fővezérség. A terv az utolsó pilla
natban pattant ki és igy szerencsére 
meghiúsult. A kommunisták meg 
akarták gyilkolni Hothy fővezért, el 
akarták pusztítani a Gellért-szállót, 
az egész fővezérségi törzzsel, de 
ezenfelül el akarták pusztítani a 
kormányt is és végül levegőbe akarták 
röpíteni az Operát.

A vérfagyasztó tervekbe kapcso
lódott bele az a szándék is, a mely
ről külön két alakjában már hallot
tunk, tudniillik meg akarták szöktetni 
Korvin-Klein Ottót is, a kinek nyilván 
nagy szerepet szántak a továbbiak 
során. A merényletek egész sorát 
lehetőleg egyszerre akarták végre
hajtani.

Tudva azt, hogy a nemzeti had
sereg erői egy név: Horthy körül 
csoportosulnak, azt remélték, hogy 
ha a fővezért és főbb segítőtársait 
megölik, gyorsabban szétmállik a had
sereg is és könnyen hajthatják végre 
a puccsot a kormány ellen és cse
kély erővel vissza tudják szerezni a 
hatalmat.

December 15-én jöttek nyomára 
a szétágazó tervnek, a melynek meg
valósítására az összeesküvők már 
ekkor megtették az előkészületeket.

Eddig megállapítást nyert, hogy a 
Gellért-szállót oly módon akarták a 
levegőbe röpíteni, hogy a szálló pin
céjébe robbanóanyagot csempésznek 
és azt villamosáram segítségével 
fölrobbantják. Ugyanígy akarták el

pusztítani az Operaházat, természe
tesen előadás közben, mikor a színház 
zsúfolva van burzsujokkal. A minisz
tertanács termébe viszont valamely 
alkalmazottnak megvesztegetésével 
pokolgépet készült csempészni. Arra 
az eshetőségre pedig, hogy ha ez 
nem sikerült volna, egy magát rá
szánt kommunista nyomult ,volna be 
a minisztertanácsba és két-három 
kézigránáttal elpusztította volna a 
kormány tagjait.

Horthy ellen többféle merénylet 
volt előkészítve. Egyfelől az utcán, 
menetközben pisztollyal és tőrrel, 
másfelől gyorsanölő méregbe mártott 
tűvel. Az utóbbi merényletet már 
meg is kísérelték és ügy a tű, mint 
a tettes már a hatóság keze között 
vannak.

A vizsgálatot a katonai büntető
törvénykönyv 327. szakasza alapján 
a katonai hatóságok folytatják és 
már ma is világos, hogy a Buda
pesten még mindig nagy számban 
álnév alatt bujkáló kommunisták kö
zött született meg a terv és igen 
sokan vannak angazsálva közülök az 
összeesküvésben.

Apponyi a béketárgyalásról. Appo- 
nyi Albert gróf, a magyar békedele
gáció elnöke a többi között a követ
kező nyilatkozatot tette:

—  Rendkívül sajnáljuk az Egye
sült Államoknak a szövetségesek 
legfelsőbb tanácsából való visszavo
nulását, mert az Egyesült Államok 
elsősorban garantálták azoknak az 
elveknek az érvenyesitését, a melyeken 
egyedül épülhet föl Európa békéje. 
Mi természetesen bizunk abban, hogy 
a szövetségesek fair módon fognak 
velünk bánni, de Amerika visszavo
nulása mindenesetre nagy veszteséget 
jelent részünkre. Mi elsősorban álta
lános népszavazást fogunk követelni 
azokon a területeken, a melyeket 
Magyarországtól elszakították és a 
szomszéd országokhoz csatoltak. M a
gyarországot volt területének kéthar
madától megfosztották és sok millió 
magyar szenved a román, szerb és 
cseh iga alatt oly körülmények között, 
a melyen rendkívül hasonlítanak 
Lengyelország első felosztásához. 
Hadd döntsön az elszakított területek 
népe saját sorsáról.

—  Minthogy nincsen megbízható 
értesülésünk a magyar békeszerződés
ről, mi föltesszük, hogy nagyjában 
olyan lesz, mint az osztrák szerződés 
és előkészületeinket ennek megfelelően 
tesszük meg. Minthogy az osztrák 
szerződős sok olyan rendelkezést

tartalmazott, a melyeknek megvizs
gálása szakértelmet követelt, több 
szakértőt akarunk magunkkal vinni. 
Közvetlenül újév után szándékozunk 
utrakelni és reméljük, hogy eddig az 
időpontig a románok már kiürítették 
az általuk még megszállva tartott 
magyar területeket.

A nemzet javára. A kommunizmus 
őrülete csak ideig-óráig tudta elzsib
basztani a magyar munkásság haza
fias érzését, mert ime alig omlott 
Össze nálunk a proletárdiktatúra 
kasírozott bálványa, máris ott talál
juk a magyar munkásságot a nem
zeti regeneráció nagy munkájánál. 
Egy budapesti malomépitő és felsze
relő cég munkásai elhatározták, 
hogy a napi munkaidőt megtoldják 
egy órával — a nemzet javára. Kér
dezzük. van-e ennél szebb nemzeti 
ima ? És van-e politizálás, mely fel
érne ezzel az áldozattal ? Németor
szág munkásai, a mikor a béke sú
lyos feltételei ismeretesekké váltak, 
rögtön elhatározták, hogy nyolcórás 
munkaidejükön kivül még napi egy 
órát dolgoznak ingyen, a végből, hogy 
föidresajtott hazájuk a többtermelés 
révéo letörleszthesse nagy adósságát 
és uira elfoglalhassa a maga méltó 
helyét a világversenyben. Á magyar 
munkásság sem akar elmaradni a 
német mögött és még a békefeltételek 
ismertté válása előtt jelentkezik a 
nagy nemzeti napszámra. A nemzet 
javára, mint azok az eleink, kik in
gyen hordták a téglát a régi Nemzeti 
Színház építésénél. Most is építenünk 
kell, föl kell építenünk az új Ma
gyarországot. Üdv azoknak, kik el
sőknek sietnek a nemzeti áldozat- 
készség szent munkahelyére 1

Horthy fővezér a mulatozás ellen. 
A feltűnő sűrűn, nap-nap után ren
dezett mulatságok és összejövetelek 
éppenséggel nem felelnek meg a mai 
végzetesen komoly időknek. Fővezé
rünk, Horthy Miklós volt az első 
vezető férfiaink közül, aki a magyar 
társadalmat e tekintetben is hazafia
sabb magatartásre hívta föl. Majd 
az Ébredő Magyarok Egyesülete for
dult falragaszokon Budapest asszo
nyaihoz és leányaihoz az ízléstelen 
mulatozások ellen. A megszállott 
területek rabságban sinylódé magyar
jai megmérhetetlen szenvedések köze
pette tőlünk várják a felszabadítást, 
pesti asszonyok és leányok; és Ti 
mulattok — írták az Ébredő M a
gyarok . . .

Horthy Miklós fővezér most újból 
felhívja a figyelmet a komoly napok
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hoz méltó kom oly m agatartásra, köz-
tudornásra hozva, hogy a jövőben a 
fen tem lite tt oknál fogva semm iféle 
m ulatság, matiné, bál stb. védnöksé
gét nem vá lla lja .

EGYHÁZI KÖZÉLET.
S z i v e s  t u d o m á s u l .  A k ik  a ja 

nuár hó folyamán esetleg két példány
ban kapják a lapot, szíveskedjenek az 
egyik példányt egy eddig elő nem f i 
zető testvérünknek kezéhez ju tta tn i. 
Hátha ő is megkedveli és megrendeli. 
Ilyen olcsó még sohasem vo lt a „H a
rangszó“ . A lig  4 drb to jás az ára.

Újból jelentjük , hogy a naptárakat 
nap-nap után expcdiáljuk. Tekintettel 
azonban a nehézkes közlekedési vi
szonyokra, türelmet kérünk, minden
hová megfognak érkezni.

Halálozások, özv. Laky Adolfné Buda
pesten elhunyt. — Ivánka István felügyelő 
rövid szenvedés után palásti birtokán el
halt. Áldás emlékükön.

Magasrangu vendég tisztelte meg dr. 
Raffay Sándor püspököt s vele evang. egy
házunkat, amikor Magyarország szemefénye, 
büszkesége, reménysége, Horthy Miklós 
fővezér meglátogatta. Ezzel adván bizony
ságát annak, hogy nagy elfoglaltsága mel
let is gondol az evangélikusokra is.

Uj belmunkatársak. D.\ Berta Benő 
járásbiró, dr. Halász Ferenc egyetemi ta
nársegéd, állatorvos, dr. Székely Ernő kör
orvos Szentgotthárdrél, Németh Dénes áll. 
kertészeti felügyelő Pápáról lapunk bel- 
munkatársai közé leptek. A nevezett bel- 
munkatársak bárkinek, aki akár lapunk 
előfizetője, akár a „Dunántúli Lutherszö- 
verség“ tagja, szakmájukba vágó kérdésekre 
válaszbélyeg ellenében készséggel szolgál
nak felvilágosítással.

25 éves jubileum . Broschko Gusztáv 
Adolfot, a budapesti deáktéri német egyház 
igaz papi lelkületű lelkipásztorát benső
séges ünneplésben részesítette egyháza 
abból az alkalomból, hogy most töltötte 
be itteni működésének 25-ik esztendejét. 
Hein János egyházfelügyelő emlékezett meg 
meleg szavakkal a jubilánsról, ki meghatot- 
tan mondott köszönetét az ünneplésért. — 
Ezalkalomból mi is szeretette! üdvözöljük.

Fejedelm i adomány. Laky Adolfné, 
néhai Laky Adolfnak, a nagynevű ember
barátnak özvegye a Protestáns Országos 
Árvaház javára végrendeletében 20 darab 
salgótarjáni részvényt hagyományozott. 
Boldogult férje 80.000 koronával gyarapí
totta volt az árvaegyiet vagyonát annak 
idején.

A Budai Evengéiikus Szövetség ka
rácsony másodnapján a várbeli templom
ban ünnepet rendezett, amelynek művészi 
programján szerepelt Kuhárszky Lászlóné, 
aki elszavalta Arany János Rodostói temető 
cimü költeményét, Markóczy Irén vezeté
sével az ifjúsági énekkar karácsonyi éneket 
adott elő, Schulcz Ágost elszavalta Ujkará- 
csony című költeményét, Kalina Erzsiké, 
Kalina Ferenc, Brunner Hona előadták Bach 
kettős hegedűversenyéi, orgonakisérettel, 
Hamvas József tanár előadást tartott, Láng
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Gézáné elénekelte Wawrinecz Mór M i
atyán kjét.

Hánta. Bakos Mihályné és neje kará
csonyi ajándékul a harangalap javára 1000 
(egyezer) koronát adományoztak.

Lajoskomárom. A lajoskoináromi gyü
lekezet a soproni tápintézet részére 250, 
a kőszegi leányisk. tápintézet részére szin
tén 250 koronát küldött.

Szentgotthárd A szentgotthárdi misz- 
sziói egyházban részint a gyermekek ka
rácsonyfájára, részint szegény gyülekezeti 
tagok segélyezésére, az egyház céljaira 
adakoztak az elmúlt ünnepek alkalmából: 
özv. Wellisch Béláné, Lang Károly, Zrim 
Ádám, Pável Rózsi, Scháberl Ján. 100—100 
K, Nádassy Kálmán és neje 65 K, Pável 
János, Kiss Gábor 50—50 K. Luthár Lajos, 
Pável Vince, Ebenspanger Béláné 30—30 
K, C. G., Magyary Adolfné, Zrim Mariska, 
Scháberl Jánosné, Einbeck János. Decker 
József, Ernszt Samuné, Kósik István, Putz 
Irma, Steiner Gusztáv, Kurz Samu, Berg- 
hold Cilii, Joszt Ferenc, Joszt Ferencné, 
Kurcz Ferencné, Kollár Elek, Düh János 
20—20 K. özv. Tóth Sándorné, özv. Tóth 
Gyuláné 19— 19 K, Desits Gyuláné, Einzig 
Miklós, Ónody Zoltán, Berke Elek, Léffler 
Mátyás, Fricskics Iván, Ajkay Jenőné, Szul- 
czer József, Ebenspangey Béla, Muhr C ilii, 
Huber Iván, Gergár Sándor, Soós Gyuláné, 
Pauker Sándor, Zsilavecz István, Bölecz A., 
Németh József, Kollár Ferenc, Zakócs Fáni, 
Gergó Antal, Szakatsits Gyula 10—10 K, 
Somogyi Ferenc, Sokoray Elekné, 6—6 K, 
Geschrey Samuné, Kerécz Jánosné 5—5 K, 
Mayer Károlyné, Skerlák János 4 - 4  K, 
Leyrer Károlyné 2 és Zrim Ádám még egy 
öltözet uj ruhát. A lelkészcsaládot élelmi
szerekkel látták e l: Lang Károiy, Nádassy 
Kálmán, özv. Ernst Samuné, Decker József, 
Malaslts Kálmán, Brunner János és 7su- 
panek Ádám.

A lovászpatonai ev. egyház javára
a karácsonyi ünnepek alkalmával a követ
kező alapítványok és adományok folytak 
be : Baranyai István és Kovács Éva 400 K, 
Pölöskei József és Szita Zsófia, Ihász Sán
dor (Amerikából), Pölöskei Sándor és Sö- 
veg Katalin 100— 100 K, Farkas Kálmán 
és Bertalan Irma, Bertalan István és Barta 
Erzsébet, Bácsi Janos (Kiskajár), Varga 
Józs. (Kkajár), özv. Barta Istvánná 40-40 K, 
Zámbó István családja 30 K, Horváth Ida, 
Kovács János és Kovácsics Eszter, Szabó 
iános és Szabó Ilona, özv. Takács Ferencné 
20—20 K, Bóka Károlyné 18 K, Vig István
ná és gyermekei 15 K, összesen 1043 K. 
Ezenkívül Baranyai Sándor családja 30 
szál gyertyát ajándékozott 150 K értékben.

Székesfehérvár. Úgy szellemi, mint 
anyagi tekintetben nagyon sikerült vallásos 
estélyben volt részük" december hó folya
mán a székesfehérvári híveinknek Gár.cs 
Aladár lelkész a jótékonyság forrásait, 
munkáját tárgyaló beszéde, valamint Juhas- 
sek Nándor műegyetemi hallgatónak a meg
térésről szóló bibliai magyarázata illő he
lyet találtak maguknak a szépszámú hall
gatóság lelki világában. Az estély kedves 
jelenete volt Siítár Giziké „Nem hagyjuk 
el a bibliát“ című versnek gyermekdeden 
szívhez szóló előadása. Az estélyen szegény 
gyermekek karácsonyfájára 37Ó 52 K folyt 
be; az estély után 'megtartott karácsonyi 
vásár pedig 2158 koronát jövedelmezett.

Sárvár. December 21-cn tarlóira köz
gyűlését a sárvári gyülekezet, melyen az 
1920. évi egyházi adó kivetései tárgyalták. 
Azon kérdésre, hogy hogyan lehet e mos-

tani rettenetes drágulásban a kivetést úgy 
eszközölni, hogy az egyházi háztartásban 
a jövő évben zavar ne álljon be ? A hívek 
egyhangúan elhatározták, hogy rendes ki
vetés marad az 1919. évi. De hogy min
denre födözet legyen, rendkívüli kivetést 
eszközölnek, még pedig a rendes kivetés 
ötszörösét. így remélik a gyülekezeti ház
tartás egyensúlyban tarthatását. Ugyanezen 
gyűlés a lelkésznek és tanítónak 2—2 öl 
fát szavazott meg természetben és ebből 
önként magukra vállalták 1—1 fél öl k ifi
zetését és hazahozását Nagy Dezső, Asbóth 
Lajos és Sáry Sándor. Dr. Nagy János vá
rosi orvos szeretett János fiának a harc
térről való szerencsés megszabadulásának 
emlékére a templomalapra 1000 (egyezer) 
koronát adományozott. Ugyanerre dr. Király 
István és neje, valamint Einbeck Géza 
100—100 koronát adományoztak. A jóságos 
Isten adjon sok ilyen gyülekezetei és sok 
ilyen egyháztagot egyházunknak, hogy így 
építhessük Isten országát a kér. Magyar- 
országban.

1920. január 11.

CSALÁDI ÉRTESÍTŐ.
Uj rovat. Lapunk mai számával uj ro

vatot nyitottunk Családi Értesítő címen. 
E rovatban gyülekezeteink, előfizetőink 
életében előforduló örvendetes események
ről : születésekről, esketésekröl kívánunk 
hirt adni. Ugyancsak esetleg egy-egy hivő, 
áldozatkész egyháztagunk gyászos elmúlá
sáról is kívánjuk értesíteni az olvasókat. 
A gyülekezet vezetőit, elöljáróit, lapunk jó 
barátait szeretettel kérjük, küldjék be kész
séggel az e rovatba tartozó híreket is.

Pável Rózsit S/.entgotthárdról eljegyezte 
Schwarz Emil Németújvárról.

Hamar Gyula tnnítóképezdei igazgató 
és Stumpe Mici házasságot kötöttek Kő
szegen 1919. december 30.-án.

Dr. Varsányi Mátyás püspöki másod
lelkész, megválasztott budai várbeli lelkész, 
december 23.-án délben vezette oltárhoz 
Ferenczy Paulát. A két tiszta, ideális lélek 
frigyéi dr Raffay Sándor püspök áldotta 
meg.

HÍREK.
Tisza István g ró f szobra Debrecen

ben. Debrecenben nagyarányú mozgalom 
indult meg. melynek célja, hogy Debrecen
ben Tisza István grófnak szobrot emelje
nek. A gyűjtés eredménye már eddig is 
meghall, ja a százezer koronát.

Közgazdasági egyetem. A miniszter- 
tanács elfogadta a közoktatási miniszternek 
a közgazdasági egyetem létesítésére vo
natkozó előterjesztését. Egyelőre közgaz
dasági fakultást állítanak föl a magyar 
tudományegyetem mellett, amely magvául 
szolgál majd a rövidesen kialakítandó köz- 
gazdasági egyetemnek.

Petróleum. Az Asványolajipari Szö
vetség 40 vaggon benzint és 750 vaggon 
kész petroleumterméket kötött le Bukarest
ben a magyar piac számára és a vételhez 
szükséges 20 milliót már el is juttatta Ro- • 
mániába. A lengyelekkel 500 vaggonra

m m m M k s L



1920. január 11. • HARANOSZÓ.

menő petroleumtermékre vonatkozóan kö
töttek egyezséget. Az ellátást megnehezíti, 
hogy úgy a románok, mint a lengyelek 
egyelőre csakis készgyártmányt akarnak 
szállítani, úgy, hogy nyersanyag hiányában 
a magyar petróleumgyárak előreláthatóan 
még hónapokig nem kerülhetnek üzembe.

Három és félmilliárd lebélyegzett 
pénz Erdélyben. A Kolozsvárott megjelenő 
Keleti Újság jelentése szerint Erdélyben 
három és félmilliárd korona értékű bank
jegyet bélyegeztek le. A kormányzótanács 
területén ezenkívül 500 m illió korona ér
tékű lebélyegzetlen és 500 millió hamis 
lebélyegzés pénz van forgalomban. Ezek 
a pénzek most értéküket vesztették

A kisgazdapárt és a keresztény 
blokk. A kisgazdapártot azzal vádolják, 
hogy a régebben kötött paktum ellenére 
jelöltet állít oiyan kerületekben is, a me
lyekre a keresztény nemzeti egyesülés 
pártja tart igényt A kisgazdapárt vezető
sége most kijelenti, hogy a párt most is 
állja a pártközi megegyezést Azokban a 
kerületekben, ahol a kisgazdapártnak van 
többségé, fönntartja a jelölést, viszont ott, 
ahol a keresztény nemzeti egyesülés pártja 
van többségben, ennek a jelöltjét támogatja. 
Eddig körülbelül húsz paktumos kerület 
van. A fő baj az, mondják a kisgazdapárt
ban, hogy igen sok az önjelölt.

Karácsonyi z ivatar villámcsapással. 
Karácsony másodnapján Győrött és a vár
megye több részében reggel fél hat óra 
tájban valóságos nyári zivatar volt. Dör- 
gött, villámlott. majd heves jégeső kere
kedett. Györzáino yban a villám le is súj
tott és súlyosan megrongálta a templom 
tornyát, valamint a templom mennyezetét.

Lenin helyébe Kalimin lépett. Az 
orosz lapok szerint uj választás volt Moszk
vában az egyesült tanácskongresszus vég
rehajtó bizottságában. Elnökké a szavaza
tok nagy részével Kalimint választották meg. 
Lenint második elnökké választották, ami 
jelentékenyen csökkenti hatalmát Orosz
országban.

Olasz-bolgár szövetség. Olasz lapje
lentések szerint Bulgária és Olaszország 
legközelebb szövetségi szerződést kötnek.

Az angolok nem mennek ki Calaisből. 
Calaisra vonatkozó francia-angol egyez
ményt 1920. végéig hosszabbították meg. 
Calais továbbra is angol megszállás alatt 
marad, de a polgári közigazgatást a fran
ciák veszik át.

A német békeküldöttség. Lersner 
báró, a német békeküldöttség vezetője, 
bejelentette a békeértekezlet főtitkári iro
dájának, hogy' kíildöttségileg egész sze
mélyzetével visszautazik Berlinbe és Paris
ban csak egy német kiküldött marad, mint 
Németország egyszerű képviselője.

Anglia önkormányzatot ad Írország
nak. Lloyd George az alsóházban kijelen
tette, hogy az angol kormány hajlandó Ír
országnak a legszélesebbkörü önkormány
zatot megadni

Vidéki evang. nőtlen földbirtokos 
keres szorgalmas, feltétlenül meg
bízható 30 — 50 év körüli munkabíró 
asszonyt, vagy hajadont, aki a falusi 
élethez szokva van, összes házi teen
dőket : főzést, kert kezelését vállalja. 
Fizetés megegyezés szerint. Cím meg
tudható a Harangszó kiadóhivatalá
ban. 2—2
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Irta: Szalay Mihály. 4

Azt kérdezed végül: jelent-e az 
álom valam it?

Sokan foglalkoztak már ezzel a 
kérdéssel. Legtöbbet az álmoskönyv- 
csináiók és akik az ő bölcsességük
nek hisznek. Az álmoskönyv minden 
álmot meg tud fejteni; és sokszor 
nagyon igaza van. Azt hiszem, nem 
hazudik, mikor ilyesfélét mond; lud- 
hust enni egészséges embernek jó ; 
kabátot venni: pénzkiadást jelent; 
nagy utat tenni: fáradság. Ki merné 
ezeket kétségbe vonni? De azt már 
tagadom, hogy jövendőmondás volna, 
amit mindenki tud álmoskönyv nél
kül is.

Hanem hogy egyik-másik álomnak 
a magyarázata beteljesülhet, elisme
rem. Töbször hallottam, hogy a für
désből betegséget jósolnak. De mint 
emlitettem, ezt akkor szokta álmodni 
az ember, ha nincs jól betakarva s 
ezért fázik. Ha most már megbeteg
szik, nem az álom az oka, hanem a 
kitakaródzással járó meghűlés.

Megtörténik az is, hogy valaki 
betegnek álmodja magát és valóban 
megbetegszik. Ennek okát abban ke
reshetjük, hogy az illető vagy ébren 
is érzett már valami fájdalmat, vagy 
ha nappal a gond, a munka, a kedv
töltés miatt elfeledkezett róla, észre 
sem vette, éjjel a lélek, mivel más 
nem zavarja, jobban fel tudja fedezni 
a lappangó betegséget. Közbejátsz- 
hatik a hibás fekvés is, amely a kü
lönben alig jelentkező fájdalmat érez
hetőbbé, nagyobbá teszi. A szívbaj 
jobban érezhető, ha az ember a szí
vére fekszik, mert a szív a ránehe
zedő nyomás következtében nehezeb
ben működik ; ha valaki úgy fekszik, 
hogy « melle beesik, gyönge, beteg
ségre hajló tüdeje nehezen tud léleg- 
zeni s betegnek álmodja magát stb.

Ehhez járul, hogy az álom sokszor 
megijeszti, kedvetlenné teszi az em
bert; elhiteti vele, hogy meg fog 
betegedni s ez a félelem, ez a nyo
mott lelkiállapot is elősegíti a beteg
ség kifejlődését. Tudvalevő, hogy a 
reménység, a nyugodt bizalom, a 
derült lelkiállapot őrzi, ellenben a 
kishitűség, a csüggedés és gondokba 
merülés rombolja az egészséget.

Említhetek ennél különösebb álmo
kat is, amelyek úgy látszik, igazán 
jóslatosak voltak.

Egy ismerősöm álmában három 
leánynak életnagyságu képét látta a 
falon. A két szélső szőke, a középső
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barna volt. Amint nézi őket, a kö
zépső kilép a kép rámájából s mo
solyogva nyújtja neki a kezét. El
mondja reggel az álmot s az apja 
azt jövendöli belőle, hogy a jövő 
farsangon azzal a leánnyal megtartja 
a kézfogóját.

Meg is történt. A negyedik faluban 
találta meg azt a lányt, aki olyan 
volt, mint a középső képen levő, akit 
azelőtt soha sem látott, nem is tudott 
róla s boldog férj és feleség lettek. 
Jól ismerem az asszonyt is. Sokszor 
hallottam ezt az álmot, mert én min
dig tagadtam, hogy az álom megje
lentené a jövendőt. Ezzel a világos 
példával akartak rám cáfolni. Pedig 
még most is tagadom, noha egyszer 
magam is beálltam álomfjjtőnek.

Az egyik öcsém, mikor második, 
harmadik osztályos kis gyermek volt, 
azt álmodta, hogy kútba esett s a 
kút fenekén sírást hallott.

No, gyerek, —  mondom neki, 
ma az iskolában ledobnak az első 
helyről, aztán sírsz.

Hát délben csakugyan szomorúan 
jön haza, maga nem is meri meg
mondani, hogy ledobták, elsőből ne
gyedikké lett s az iskolában emiatt 
sokat sírt.

Még egypárat elmondok. Ezeket 
már úgy olvastam valahol.

Olaszországban egy leánynak azt 
mondta valaki álmában, hogy egy 
ligetben, az uitól keletfelé egy lépés
nyire kincs van elrejtve. A leány azt 
mondta ő fél s erre az az alak azt 
ajánlotta, vigyen valakit magával. A 
leány egy szomszédjukban lakó tizen
hat éves fiúnak mondta el az álmát. 
Az kiment a megjelölt helyre, ásni 
kezdett s két edényt és tizenöt darab 
fényes ezüst tallért talált.

Egy asszony pedig, akinek két 
gyermeke tanult egy iskolában, a 
maga levele szerint 1881. december
19-én azt álmodta, hogy egyik fia 
egy lépcsőn eltörte a lábát és 24-én 
csakugyan táviratot kapott az iskola 
vezetőjétől, hogy a másik fia torná- 
zás közben eltörte a lábát.

Ezek. úgy látszik, egészen jövendő
mondó álmok. Tehát az álom mégis 
jelent valamit. Én most is tagadom, 
öcsém álmáról és a hozzáfűzött jö
vendölésről nem is szólva nem hi
szem, hogy az én ismerősöm fele
sége egészen hasonlított volna a kö
zépső képhez. Alighanem csak a 
barna színben volt meg a hasonló
ság. a többit, nem hazugságból, ha
nem tévedésből úgy képzelte hozzá 
az álmodozó vőlegény. Nem tudta ő 
már reggel sem egész pontosan, mi-
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lyen volt az a megálmodott kép. Csak 
nagyjából emlékezhetett rá

A kincstalálásban sem kell csodát 
keresni. Azon a tájon sokszor került 
elő ilyesmi a föld alól. Azért álmodta 
a leány, mert bizonyosan többször 
járt az eszében, hogy jó volna, ha 
ő is találna. Hogy épen azon a he
lyen volt a tizenöt tallér, a véletlen
nek lehet tulajdonítani. Az anya is 
azért álmodott fiának szerencsétlen
ségéről, mert folytonosan aggódva 
gondolt rájuk. Hogy épen beteljese
dett, —  bár nem azzal és nem úgy, 
ahogy álmodta, megint csak a vélet
len dolga.

Sokszor álmodunk mi is hasonló
kat, de száz közül egy ha beteljese
dik. Csakhogy míg azt az egyet na
gyon megjegyezzük, a többit, amely 
meg nem történik, nagyobbára elfe
lejtjük. Ne is kívánjuk, hogy álmaink 
beteljesedjenek, mert akkor egyik 
szomorúság a másik után érne ben
nünket.

Még egyet elmondok. Garibaldi 
József, a nagy olasz szabadsághős 
1852-ben elaludt a hajó parancsnoki 
hidján és rettentőket álmodott. Úgy 
érzi, mintha szülőföldjére térne visz- 
sza és fekete posztóval beborított 
ravatalt látna gyász kiséreitel. Azt 
hiszi, megszakad a szíve, ha meg 
nem nézi, ki van a koporsóban. Kö
zelebb megy, fölemeli a kendőt és 
anyjának holttestét látja. És tényleg 
anyja azon a napon, abban az órá
ban halt meg szeptember 19-én, épen 
Garibaldi születése napján. Az olasz 
nép később nagy lelkesedéssel ünne
pelte ezt a születésnapot, maga a 
hős azonban soha sem; ő szeren
csétlen napnak tartotta.

Ezt már nem próbálom magya
rázni. Beteljesedett; de hogy miért 
és egészen pontosan-e, nem tudom. 
A tudomány ismer távolbaérzést, úgy
nevezett telepátiát is. Be kell valla
nunk, hogy itt is, más téren is igen 
sok ismeretlen titok áll előttünk. Jó 
is, hogy mindent megérteni nem tu
dunk. De amint balga, aki mindent 
elhisz és mindenben csodát keres, 
épen úgy balga, aki semmit sem hisz 
és semmiben sem lát szemünk elől 
elrejtett csodát.

De legyen elég ennyi. Levelem 
úgy is igen hosszúra nyúlt. Bizo
nyosan elálmosodtál rajta. Tehát: 
Jó éjszakát 1 Szép álmokat!

Adakozzunk a Haranoszó terjesztésére!

A Harangszó perselye.
A HARANGSZÓ terjesztésére újabban 

adakoztak dr. Thébusz Béla Bpest 200 K, 
lajoskomáromi gyűl. 167 50 K, Berke Géza 
felügyelő Sárvár 100 K, Nádassy K. Szent- 
gotthárd 50 K.

Nagygeresdröl Ágoston Fánika gyűjtése: 
Mesterházy Ernő 30 K, N. N. 15 K, Ágos
ton Fánika, Ágoston Józsefné, Ágoston 
István, Ásbóth Lajosné, Sáry József, Hor
váth Gizella, Kotsis Sándorné 10—10 K, 
Németh György, Pető Sándorné 6—6 K, 
Györgyi Lajosné, Őri Sándorné, Nagy Ist
vánná, ifj. Sári Sándorné, Bokor Istvánná, 
Halász János, Velekay József, Horváth 
József, Németh Ciyörgyné, Ments Istvánné, 
Sári Sándorné, Kozák Jánosné, Nagy Kál
mánná, Nagy Józsefné, Rakó Róza, Németh 
Samuné 5—5 K, Sáry Lajos 4 K, Jakab 
lmréné, Sáry Istvánné, Mór János, Béres 
István, Pető Róza 3 —3 K, Bokkon Jánosné, 
Ágoston Jánosné, Németh Sándorné, Pető 
Jánosné, Hóhér Jánosné, Tamaska Pálné, 
Molnár lmréné, Varga János, Balogh Sa
muné 2—2 K, Bakó Józsefné, ifj. Orbán 
Pálné, Horváth István, Sáry István 1 — 1 K.

Gércériil: Kuíasy Sámuel, Somogyi Jenő, 
Máthe Pál 10- 10 K, Lengyel László 7 K, 
Bolla Kálmán, Melegh Méri, Varjú János 
6—6 K, Mettsé (..ere, Szabó Pál, Szabó 
Miklós, Balogh Gyula, Zámbó Károly, Ihász 
Pál, Takáts József, Prépost józsefné 5 —5 
K, Németh József, Horváth Elek, Kutasy 
Kálmán, M. i., Bállá Sándor, Göre Sándor, 
Tapi István, Skibe Pál, Szabó István, Pré
post Rároly 4—4 K, Puiai Mihálvné 3 K, 
Horváth Miklósné, Erős Mihály, Zámbó 
Mariska, Pintér József, Peé Lajos, Peé 
Sámuel, Tóth Antal, Kováts Ferenc, Hor
váth Lajos, Bolia Gyula, Szabó Gyula, Bo
ros |ózsefné, Horvath József, Balázs Ist
ván, Horváth Gyula, Horváth Anni 2 —2 K, 
Melegh Károlyné, Prépost József öreg 
1 -1  K.

Hősi halált haltak özvegyei ós árvái 
javára: Ifj. Molnár Józsefné Szeníivánfa 
50 K.

Ismeretlen. Szíveskedjék beküldeni. 
Ha megfelelők, készséggel közöljük. Célunk 
az is, hogy a fejiedező tehetségeknek teret 
és buzdítást adjunk s egyházunk javára 
minél nagyobb és erősebb irói gárdát ne
veljünk. Á tömörülésre ebben a tekintetben 
is nagy szükségünk van. Erősebb evangé
likus sajtót csak úgy teremthetünk, ha erre 
elég nagy számú munkatársat és olvasó- 
közönséget nevelünk. Addig azonban ígé
retet nem tehetünk, mig a kéziratokat nem 
látjuk. A tehetségen kívül latba esik az is, 
megfelel-e lapunk irányának. — H. L. Nem 
szeretjük az ilyen avas kenettől csepegő, 
régies száraz elmélkedéseket. Nem ebben 
áll a vallásosság. A mai embereknek szól
junk mai nyelven, tisztán, tartalmasán.

f  egye meg feltétlenül a
„Dunántúli

Keresztyén Naptárt.“
Ára 5 korona.

Megrendelhető a »Harangszó« kiadó- 
hivatalánál Szentgotthárd (Vas m.)

Rendelje  meg
Csite Károly

Csere leány, Csere legény
című könyvét.

Ára fiizve 10 K Díszpéldány fűzve 20 K.

Jézus a szívekben
Ára 2 kor. 60 fillér.

Legújabb I
Bethlehemi pásztor
Gyönyörű karácsonyi mesék a 
gyermekek számára. — Minden 
szülő feltétlenül vegye meg gyer

mekeinek.
Ára 2 korona.

Megrendelhetők a szerzőnél Körmenden.

A j á n d é k u l  «
alanti szép könyveket. Ára darabon
ként egyszerű kötésben 6 korona, 

díszkötésben 8 korona.
1. Pósa Lajos: Arany liget. (Versek.)
2. Dr. Dingha Béla: Hol volt, hol nem 

v o lt ... (Mesék.)
3. Albert József: Túl az óperencián. 

(Mesék.)
4. Hamvas József: Mesés történetek. 

(Ifjúsági elbeszélések.)
5. Borsos István: A gáiyarabok törté

nete (Egyháztörténeti munka.)
6 Dr. Masznyik Endre: Képek az ókori 

keresztyén egyház történetéből.
7. Gyurátz Ferenc: Hősök kora.
8. Gagyhy Dénes: Mária nővér. (Kis

regény.)
9. Babay Kálmán: Nádfödeles házak 

alatt. (Falusi történetek.)
10. Stráner Vilmos: A biblia az élet 

könyve. (Ismeretterjesztő.)
11. Farkas Mihályné: Történetek az élet

ből. (Elbeszélések az érettebb ifjúság
nak és felnőtteknek.)

12. Kapi Béla: A boldogság könyve. 
(Jellemképző munka.)
Mindezen könyvek egyenként is 

megrendelhetők
WELLISCH BÉLA könyvkereskedésében 

Szentgotthárdon.
Nyomatott Wellisch Béla villamüzemü könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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Fele ld* szerkesztő  
és k ia d ó :

SZALAY MI HÁLY.
T árss zerkesztő :

NÉMETH KÁROLY.

Kéziratok Lovászpatonára  
(Veszprém m egye), előfi
zetési d ijak , reklam ációk  
a HA RANO SZÓ  kiadóhiva
talénak S zen tg o tth érd ra  
(Vasvárm egye) küldendők.

Előfizetést elfogad  
minden evang. lelkész és 

tan ító .

EVANGÉLIKUS NÉPLAP.
Alapította: Kapi Béla 1910-ben.

Szerkeszti s a kiadóhiva
tal veze tő je :

C Z I P O T T  G É Z A
S Z E N T O O TTH Á R D

(Vasvárm egye.)

A „H a ra n g szó " előfizetési 
á ra : egész évre közvetlen
küldéssel 2 0  kor., csopor
tos küldéssel (legkevesebb  

10 példány) IS korona.
A „H a ra n g s zó " terjese- 
tésére befolyt adom ányok
ból szórványban lakó hí
veinknek Ingyenpéldányo

kat küldünk.
M eg je len ik  m inden vasár

nap.

„Nálam nélkül . . . “
— Ján. XV. 5. —

Xálam nélkül semmit nem cselekedhettek, 
Nélkülem nincs terme, éperejü elet. 
Kitető te csak én, én lehetek nektek; 
fti telem elszakad, csak leng, de nem élhet.

tt.i belelem ne ki s nieg is marad bennem, 
Abba az én tiszta mely erem szioáreg; 
£> be nemes gyümölcsét teremoe szünetlen, 
Gazdagabbá, jobbá teszi a oiláqct.

Szalny M ihály.

Keresztyén Magyarország.
Irta : Gáncs Aladár.

Uj jelszó röppent fel ez ország 
fölé: Keresztény Magyarországi A 
jelszó ugyan nem vadonat uj, mint az a 
másik, melyet 1919. év elején kellett 
felvennünk : Dolgozó Magyarország ! 
—  de igazán egész uj érzésekkel 
hallottuk, mert egy idó óta nem igen 
volt szabad ezt mondani s mi ma
gunk is, akik állandóan vallói és 
kívánói voltunk, nem mertük han
goztatni, jól értve, hogy mily messze 
vagyunk ettő l; alázatosságunkban 
csak ennyibe foglaltuk ezt a prog- 
rammunkat: keresztyén lelkeket, ke
resztyén embereket ‘ennek a Magyar- 
országnak.

Igaz, most sem mi mondtuk ki a 
jelszót, de kötelességnek érezzük 
odaállani a zászlója alá —  Isten 
országa érdekében, ha ugyan fogad
nak a magunk elengedhetetlen Jézus 
Krisztus utáu induló módján. De 
némi aggodalmaink vannak. Hogy 
sokan nem látják, mit jelent e jelszó 
s hogyan kell annak jegyében igaz 
munkát vinni. A legtisztább egyet
értésre van szükségünk a célban és

jóhiszemű megértésekre a felévezető 
utakban és mi félünk, hogy nem 
fogjuk egészen megérteni egymást 
és feladatainkat, nem annyira és 
nem úgy, mint a keresztyény Magyar- 
ország érdeke megkívánná.

Egyik legfontosabb országvezető 
állásból hangzott el az üzenet, hogy 
Magyarország mindig keresztyén volt 
és keresztyén is lesz. Bármily szép 
kijelentés ez és bármily jólesik hal
lani s bármennyire óhajtjuk hogy 
ne essék sértés a jó igá2#»; —  
mégis lelkiismerettől kénytelenek va
gyunk intő tünetnek venni, hogy 
sokan lesznek és vannak, akik e 
tudatban ragadják meg csupán a 
keresztyén Magyarország ideálját és 
ahhoz szabják az érte való fáradá- 
sukat. És akkor félő, hogy ez az 
öntudat félrevezet s máris akadályoz, 
mert Magyarországban volt ugyan 
keresztyénség, —  vitatni ezt senki 
nem akarja, azt is elismerjük s 
büszkék vagyunk rá, hogy voltak 
ennek a keresztyénségnek koronként 
gyönyörű megnyilvánulásai, hogy 
kitermett belőle egy-két nagyragyo- 
gásu Jézus Krisztust követő élet, — 
de még a keresztyénségben sokkal 
érettebb és előljáróbb országok sem 
vigasztalhatják és dicsekedhetik ma
gukat azzal, hogy keresztyén ország 
voltak.

Még az is nagy kérdés, hogy a 
vezető és irányító szellem Jézus 
Krisztus szerint való volt-e; még az 
is nagy kérdés, hogy az országos
ban legjobban tisztában voltak-e 
azzal, hogy mi a keresztyénség. nem 
hogy aszerint való hittel tJs hivatás
érzéssel éltek volna itt az emberek 
és nem is szólva arrók hogy mit 
csinált itt a bűn s mi v itt azoknál, 
akik nem is vallották magukat ke
resztyeneknek ! Hát, aki átélte az 
utolsó emberöltőt, vagy épen ez 
utolsó éveket, szabad annak még azt 
mondani, hogy Magyarország keresz

tyén volt ? Keresztyén volt az az 
ország, ahol az életnek olyan szo
morúak voltak mindig a statisztikái, 
ahol oly nagy ur volt a bűn a 
nyomorgók viskóitól kezdve el a 
nagy aranyos palotákig, ahol annyi 
ember élt csak a rossz önmagának? 
Keresztyén volt az az ország, ahol 
ilyen Isten ellen való rémuralom 
tudott felszinre kerülni, ahol oly 
könnyű diadala volt a hitetlenségnek, 
ahol oly mohósággal kapdosták az 
érzékiség ledér könyveit s ahol az 
emberek nem tudtak a lelkűknek 
szentelni naponta csak egy órát, de 
a testüknek akár éjszakákat? Ke
resztyén volt az az ország, ahol a 
legkevesebben nyitották ki naponként 
lelki táplálkozásra az élet könyvét; 
ahol a XX. század évfordulóján nem 
volt annyi komoly bibliaolvasó ke
resztyén egyesület, mint a még ma 
is nagy pogány Japánban ? Jézus 
Krisztus országa volt az az ország, 
ahol unatkoztak a műveltebbek is, 
ha valaki Jézus Krisztus életéről 
beszélt előttük; ahol fent is, lent is, 
erre is, arra is annyira hasonlított 
egymáshoz a legtöbbek imádsága: 
a némaságban ? Keresztyén volt ez 
az ország, ahol még a valláskodók 
is túlzásnak, rajongásnak mondták 
Jézus legelemibb életkövetésének kö
vetelését, ahol kinevették azt, ha 
valaki megtérésről b eszélt? .,.

Nem kötekedni, nem vitatkozni, 
nem szemrehányni akarunk. Hanem 
életláttatással jövendőt szolgálni. 
Egyáltalán nem közömbös az, hogy 
milyennek Ítéljük Magyarország eddigi 
helyzetét a keresztyénséggel szem
ben. Kész veszély lehet, ha valaki 
azt képzeli, hogy Magyarország már 
keresztyén volt. Akadály abban, 
hogy Magyarország keresztyén legyen.

Az tény-dolog ,hogy Magyarország
nak keresztyén or3cágnak keil lennie. 
Igaz az, hogy Magyarország Szent 
István koronájában eljegyeztetett a
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keresztyénsógnek s ha a korona 
most nincs is az ország homlokán, 
minekünk a kereszt ott maradt 
felette. Abban nem lehet ingadozás: 
nekünk a keresztyén Magyarországot 
akarnunk kell, mert ha nem akarnánk, 
akkor Magyarországról mondanánk 
le azzal. De ne építsünk arra, hogy 
Magyarország keresztyén volt, mert 
az kétséges; hanem inkább arra, 
hogy Magyarországnak keresztyén
nek kell lennie, mint minden ország
nak Jézus Krisztus óta, —  mind
jobban keresztyénné, mint minden 
országnak, melyet Jézus Krisztus 
lelke már érintett.

Szívlelje meg ehhez minden jó 
magyar keresztyén Aranyszáju János 
szavait: »Senki sem volna már po
gány, ha mi igazi keresztyének vol
nánk.« S hegy ő ezt még az ötödik 
század végén mondotta, nem rosz- 
szabb korban, mint a mienk.

Senki ne ruházza a magyar ke- 
resztyénség bűneit másra I Akármily 
ellenségeink voltak — ha mi egészen 
keresztyének lettünk volna ! —  Nem 
is mind egytől-egyig, hanem csak 
annyian, amennyire Istennek szük
sége van, hogy rajtunk keresztül az 
élet romlástól megóvó sóját szivárog
tassa ki ez országba s annyi világos
ság, amennyi kellene, hogy mindenki 
lásson Isten szerint, —  akkor köny- 
nyebb lenne azt mondani, hogy M a
gyarország keresztyén volt és lesz. 
így azonban azt is nehéz : a keresztyén 
Magyarország még nem volt, de lesz.

Mi ezt a nehezebbet akarjuk 
mondani. Mert bár nehéz, mégis 
többre visz, jobban célhoz juttat és 
Isten munkájába állít.

Nagyon fontos dolog, hogy a 
keresztyén Magyarországra való tö
rekvés jelentésében megértsük egy
mást. Mi nem kívánjuk, hogy min
denki a mi mértékünk szerint ítél
tessék meg ebben a kérdésben; — 
bár más mérték igazán nincs. —  
Mégis csak azt kívánjuk, hogy min
ket a magunk mértéke szerint Ítél
jenek meg, aki nem más, mint Jézus 
Krisztus, Akin kívül nincs más fun
damentum, Akire nézve mindenek 
teremtettek; —  Jézus Krisztus és az 
Ö igéje és a Szentlélek tanúbizony
sága.

Mert ha itt annyira nem értjük 
meg egymást, hogy — ahelyett, hogy 
a cél érdekében használnánk min
den erőnket, egymás ellen megyünk, 
akkor újra megkondul felettünk Jézus 
országtemető igéje: »Minden ország, 
amely magával meghasonlik, elpusz
tul . . . «

Nem kívánjuk, hogy mi utánunk 
igazodjanak, hogy minekünk adják 
az első helyet a keresztyén Magyar- 
ország építésében, —  csak azt kí
vánjuk, kérjük Isten előtt, hogy ők 
is ahhoz igazodjanak, akihez mi s 
annak adják az első helyet, akinek 
mi. Jézus Krisztusnak. Hiszen nem 
lehet keresztyénség Rajta k ívü l!

A keresztyén Magyarország nincs 
elérve azzal, hogy minden megyének, 
minden városnak legyen védőszentje, 
hogy megint kötelező lesz a hitok
tatás, a keresztyén Magyarország az 
lesz, mikor a Szentlélek müvén át 
Isten lesz itt minden mindenekben, 
mikor itt mindenütt hirdetik s hall
gatják Jézus Krisztus életigéjét, s 
mikor itt mindenki megérti, hogy 
keresni kell az Isten Országát.

Ám, ha a célban jól egyet is ér
tünk, nem kerüljük el a meghasonlás 
veszélyét, ha a módszert, utat, mely 
a keresztyén Magyarországhoz vezet, 
nem hozzá illőn választjuk meg. Isten 
magának fiákat, megtérő fiákból, 
eléje roskadókból, Jézus Krisztus 
keresztjéhez menekülőkből akar, —  
mert erőszakkal lehet valakit tenni 
szolgává, de gyermekké soha.

Nem szabadosságok, nem féktelen, 
felelőtlen, csapongó életlehetőségek 
érdekében szólalunk fel. Csak legyen 
nagyon komoly és szigorú körülöt
tünk az élet, de minden irányban és 
csak üldözzük a bűnt, de ne újabb 
bűnnel, hanem a legnagyobb bűnül
döző, Jézus Krisztus fegyvereivel. 
Igen is, mi is akarjuk a keresztyén 
Magyarországot, senki kedvéért erről 
a vágyunkról, erről a célunkról le 
nem teszünk. De nem diktatúrával, 
nem szeretetlen dresszurával, hanem 
—  a Jézus Krisztus evangéliumának 
rajongó lelkű felkínálásával, a Jézus 
szerint való élet fenségének kisugá- 
roztatásával és úgy, hogy kivetjük 
az ő  hálóját és úgy, hogy hintjük 
az ö  igemagvait, hogy magunkra sze
reljük az Ó bűn ellen védő fegyve
reit s ebben nevelünk és feléje imád
kozunk és keressük mások számára 
is az Isten Országa kapuját.

Ha egy ország Jézus szavai sze
rint —  meghasonlás folytán pusztul, 
akkor megépüléséhez egyetértés kell. 
M ár pedig az a módszer, mely a 
keresztyénséget nem tiszta keresztyén 
módon akarja, újabb meghasonláso- 
kat hoz.

Csak legmeszebb-menő egyetér
tésre való törekvés gyógyíthat ki a 
meghasonlások halálos ágyából. És 
az az egy, amire és akire értésünk
nek irányulni kell, legmesszebb-me-

nően az Isten és az Ö Országa. A 
meghasonlás oly erős pusztító, hogy 
még a sátán országának is végzetes.

Mi a helyzet? Az, hogy a sátán 
országában vagyunk mi jninden na
gyon egyetértők. Vegyük ki onnét ezt 
az egyetértést és tegyük át az Isten 
Országába, és vegyük ki Innét a 
meghasonlást és vigyük be oda, —  
nemcsak országos keretekben, köz
hírré teendő rendelkezésekben: a
sátán országát le kell rombolni min
den városban, minden ház népe közt 
és egyben kezdjük el építeni Isten 
Országát magunkon és a mieinken, 
lélekről-lélekre, házról-házra, város- 
ról-városra és akkor lehetetlen, hogy 
ne jöjjön egy keresztyénebb Magyar- 
ország, de igazán.

Egész életünket Isten Országáért 
éljük. Ezért hirdettünk legutóbb is 
aratást Jézus arató mezőjén, ezért 
hirdetjük mostanán az egymásután 
következett napok prédikációit és ab
ban Isten üzeneteit. Jöjjön velünk, 
akit Isten is úgy késztet. Tudjuk, 
hogy nem tévedtünk, mikor az egyes 
lelkekért menő jézusi munkára szán
tuk el magunkat. A keresztyén M a
gyarországhoz keresztyén emberek 
kellenek. Mások tegyék máskép, mi 
nem teszünk meghasonlítót. Csak 
engedjék, hogy mi így, az Isten O r
szágán keresztül dolgozzunk a ke
resztyén Magyarországért. Akkor, ha 
nem is érjük el, mi nem mondunk 
le róla és akkor is nyugodtan tudjuk 
magunkat Isten előtt, rajtunk nem 
múlott a keresztyén Magyarország 
és bennünk volt —  egy kicsit.

A legszerencsétlenebbekért.
Az oroszországi és Szibériai M a

gyar Hadifoglyok Hozzátartozóinak 
Égyesülete mozgalmat indított orosz 
fogságban sínylődő szegény véreink 
fölsegitésére és hazahozatalára. Meny
nyi panasz, kétségbeesett segitség- 
kérés, mennyi hasztalan próbálkozás 
előzte már meg ezt a mozgalmat, a • 
melynek nemcsak sikert kell kívánnia 
mindenkinek, hanem teljes erejéből 
pártfogolnia is kell. Mert azok, a 
kikért a nevezett egyesület, számítva 
minden magyar ember segítségére, 
ezt a nagy mozgalmat megindította, 
a legszerencsétlenebb áldozatai a 
háborúnak. Évek óta elszakítva övéik
től, a kiknek megvédésére mentek 
tüzes lélekkel harcba, a legnyomo
rúságosabb viszonyok közt tengőd
nek ; minden lépésüket figyelik, minden



szavukat ellenőrzik, minden sorukat 
megbírálják; hirt nem küldhetnek, 
üzenetet nem kaphatnak; betegség 
gyötri és lelki kín fojtogatja őket. 
Értjük tehát, hogy ezeknek a legsze
rencsétlenebbeknek az érdekében meg 
akarják mozdítani az egész társadal
mat és ezért a legmelegebb érdek
lődésébe ajánljuk mindenkinek a tá
mogatásra fölhívó szózatot, a mely 
a többi közt ezt mondja:

Hadifoglyaink fölsegitésére és ha
zahozatalára országos gyűjtést nyi
tunk. Az ő fölszabadításuk életmentés, 
több annál: a magyar nemzet be
csületének megoltalmazása, melynek, 
hogy mikép felelünk meg, a világ- 
történelem fog ítélkezni. Elfogadunk 
minden adományt; pénzbeli, arany, 
ezüst és ékszeradományt, melynek 
átvételére a Belvárosi Takarékpénztár 
vállalkozott. Ruhanemű átvételére a 
Magyar Vöröskereszt Egyesület (Nagy- 
korena-utca 13.) vállalkozott. Lehet 
csomagot küldeni egyes foglyok ré
szére is a keletszibériai táborokba, 
Irkutskig bezárólag. A csomagok nem 
tartalmazhatnak Írásbeli közleményt 
vagy romlandó anyagot. Pontos cím
zéssel ellátva, név, rang, ezred, fo- 
golytábor(lehetőleg oroszul is), viaszos 
vászonba bevarrva vagy kis erős 
ládában fenti raktárba küldendő. 
Kiküldendő csomagok legkésőbb ja
nuár végéig a raktárban kell, hogy 
legyenek, a honnan a dán főkonzul 
szíves közbenjárásával Kopenhágán 
át, Vladivosztokba juttatjuk. Ha hoz
zátartozóink részére küldünk csoma
got, küldjünk ruhaneműt azok szá
mára is, a kikről nincsen a ki gon
doskodjon vagy nem áll módjában 
segíteni hozzátartozóin. Százszoros 
értéke van annak az adománynak, a 
melyet a szeretet sietve nyújt szen
vedő fiainknak. Minden adomány 
életmentés, minden megmentett élet 
a hazáé, hogy megmentsük vagy 
visszaszerezzük azt, a mit még bí
runk és a mit elvesztettünk.

Próbálkozásban e valóban szána- 
lomraméltó magyar fiuk kiszabadí
tására és hazahozatalára nem volt 
hiány. Kaptunk Ígéretet és láttunk 
jóakaratot. De ez bizony édeskevés. 
Haza kell hoznunk és addig is meg 
kell segítenünk az oroszok fogságá
ban levő fiainkat. Ha mindenki, az 
is, a kinek senkije sincs a messzi 
fogságban, a fölhívás értelmében 
támogatja a hadifoglyok hozzátarto
zóinak egyesületét, akkor bizonyára 
nemsokára valósággá válik az eddig 
hasztalan reménykedés.

1920. január 18.

A lipcsei „Evang. lutheri Misszió“ 
jelentésiből.

Missziói munka s hazai egyház. 
A világháború sok német misszioná- 
náriust elűzött munkamezejéről. A 
legtöbben abban a reményben vál
laltak ideiglenes munkát valamely 
hazai gyülekezetben, hogy nem sokára 
visszatérhetnek régi helyükre. Vára
kozásuk hosszú évekig húzódott és 
most a rettenetes béke feltételek arra 
mutatnak, hogy hiába is volt, mert 
Anglia és Franciaország teljesen 
elzárják a német missziónáriusokat 
a pogány világtól. Ilyen körülmények 
között az idősebb misszionáriusok 
kénytelenek a hazai egyházban ren
des állás után nézni. Mivel azonban 
a misszionáriusi oklevél senkinek 
sem adja meg a jogot arra, hogy 
a hazai egyházban rendes lelkész 
lehessen, az egyházi hatóságokra 
vár a feladat, hogy a misszionáriu
soknak e tekintetben segítségére le
gyenek s számukra a választáshoz 
szükséges vizsga letételét lehetőleg 
megkönnyítsék.

Misszionáriusok pótlása. A leg
súlyosabb kár, amit a háború a lip
csei Missziónak okozott, sok derék, 
missziói szolgálatra készülő munka
erő elvesztése vagy alkalmatlanná 
létele a tropikus éghajlat elviselésére. 
Míg a háború előtt a szemináriumnak 
28 növendéke volt, a jelenben 14 
azoknak száma, akik az 1919. év 
tavasza óta oktatásban részesülnek. 
A jelentkezők száma egyre nő s mi
helyt a jelenlegi bizonytalan helyzet 
jobbra fordul, még nagyobb lesz 
azoknak serege, akik örömmel ké
szülnek missziói szolgálatra.

A „Lipcsei Misszió“ anyagi hely
zete. A hazai missziói gyülekezet 
áldozatkészség# folytán annyi ado
mány folyt be a háború alatt, hogy 
körülbelül kellő fedezetet nyújt az 
afrikai munkatéren felvett kölcsönök 
kiegyenlítésére, aminek a béke élet
belépésétől számított fél éven belül 
meg kell történnie. Az adósságok 
teljes összege még nem ismeretes, 
de részlet-lefizetések már folyamat
ban vannak; a legutóbbi részlet 
(6000 dollárt) az amerikai hitrokonok 
fizették, hogy a nagy valuta veszte
séget elkerülhessük. Minthogy nem
csak az agyagházak és sok erősebb 
épület is jelentékenyen megrongálód
tak, hanem több templom építésére 
is gondolni kell, épen ezért az épí
tések miatt akkora összegre lesz
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szükség, amekkora eddig ismeretlen 
volt a kilimandzsárói misszió törté
netében. Mindehhez hozzájárul az 
egész föld kerekségére s így a missziói 
területekre is kiterjedő nagy drágaság. 
Azért ha a háború nehéz viszonyai 
között a bennszülött keresztyének 
hozzá szoktak is nagyobb, anyagi 
áldozatokhoz, mégis nélkülözhetetlen 
lesz a hazai gyülekezetek áldozat- 
készsége.

A „Lipcsei Misszió* irodalm i mun
kássága. A háború következtében 
egyes missziói telepen elzárt misszio- 
náriusek irodalmi téren sem marad
tak tétlenek. Kitűnik ez az 1918-ban 
egyiptomi fogságában elhunyt misszio
náriusnak, Dannholznak hozzánk el
jutott kéziratából, mely 331 foliólapra 
terjed és Lute (Az átok) cim alatt 
azt tárgyalja, hogy micsoda rettene
tes hatása van a páriák életében az 
átoknak. Egy másik misszionárius, 
Qutmann a dsagga-jogot irta meg 
56 fejezetben, ezenkívül épületes 
könyvet irt a benszülöttek nyelvén a 
gyülekezetek számára. Itthon meg 
Oepke lelkész a missz. szeminárium 
tanára irta meg >Pál missziói prédi
kációja« c. munkáját, melyért a lip
csei egyetem theologiai fakultása 
doktori címmel tüntette ki.

Végül még az amerikai hitrokonok 
segítségét kell meg említenünk, akik
nek megbízásából öt tagból álló bi
zottság utazza be Németországot, 
hogy segélyt nyújtsanak a német 
szeretetmunkásságnak. A bizottság
nak két tag ja: Q. A. Fandrey és H.
I. Schuh több napot töltöttek a lip
csei Misszióház-ban és tárgyalásokat 
folytattvk, mikép lehetnek az észak
amerikai hitrokonok a veszélyeztetett 
lutheri missziónak segítségére.

Új bonyodalmak—biztató jövő.*)
— Bellaághné jövendölése 1920-ra. —

Épp egy éve, hogy elmondta a 
Budapesti flirlap-nak, hogy 1919. 
lesz nemzetünknek legnehezebb, Meg
próbáltatásoktól legterhesobb éve. 
Hogy belső torzsalkodások, rémura
lom, idegen járom és végtelen nél
külözés, szenvedés szántanak végig 
rajtunk. Mély nézésű, álmatag sze
meiben tusakodást, önmagával való 
belső harcot látok, a mikor kérdően 
lesem, minőnek mondja majd az 
újesztendőt.

— Úgy érzem, —  mondja Bal- 
laághné —  hogy az 1920. esztendő

*) A Budapesti Hírlap jan. 1. számából.
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látóhatára még sötét és az év 
igen súlyos küzdelmekkel teljes lesz. 
Legkritikusabb szaka májusban záró
dik. Ósz végén tisztul csak a helyzet, 
ámde csöndes és biztos révbe csak 
1921-ben érünk. Teljes belső nyu
galomról egyelőre nem lehet szó, 
mert, akik a hatalmat elvesztették, 
még többizben igyekezni fogaak azt 
visszaszerezni, ámde —  ha nagyobb 
izgalmakat is idéznek föl —  siker
telenül. Károlyi nem természetes 
hallálal múlik ki s a kommunisták 
többi főbb vezetője is csúf véget ér. 
Megmondtam előre és figyelmeztettem 
is azokat, a kiket illet, hogy a nem
zeti hadsereg fővezére ellen merénylet 
készül. A torzsalkodás és pártvil
longások nem érnek véget. Kenyér
irigység dúl a lelkekben. Magyaror
szág újra királyság lesz. De ehhez 
is elkeseredett pártoskodások között 
visz az ut.

—  Kit fog díszíteni Szent István 
koronája? —  kérdem.

—  A kire sokan gondolnak, annak 
nem szabad a korona után nyúlni, 
mert ez halált hoz rá. Végül az lesz 
a korona viselője, a kit az ország 
népe a legméltóbbnak tart reá. A 
magyar közéletnek különben egy igen 
népszerű vezetőszemélye is át fogja 
adni a helyét egy energikus, céltu
datos kéznek.

—  És a magyarság kétségbeesett 
helyzetében nem lát, asszonyom, egy 
segítő kart?

—  A magyarságnak semmerre 
sincs barátja. Senkire sem számít
hatunk. csak a saját erőnkre. És 
mégis talpra fogunk állni. Megmond
tam, hogy Magyarország hatalmasabb 
és erősebb lesz, mint volt. Ezt ma 
is állom. Külső politikai bonyodal
mak fognak minket hozzásegíteni 
ahhoz, a miről ma minden magyar 
álmodik. Fegyvercsörgést hallok min
denfelől : közelben és távolban. A 
világbékétől messzebb vagyunk, mint 
valaha. Már a tavasszal kigyul kö
rülöttünk minden. A csehek és len
gyelek alig várják, hogy leszámol
janak egymással s Bulgária erősen 
fegyverkezik Románia ellen. Egy 
dél-európai nagy hatalmasság, amely 
azelőti jó barátunk volt, alkotmány
válságot fog megérni. Ez azonban 
korántsem lesz olyan radikális, mint 
a hogy hiszik. A szocializmus, mint 
politikai irány, teljesen letűnik a világ 
szinpadáról. Franciaországban fogják 
kiteríteni, a hol nagyarányú forra
dalom jeleit látom. Clémenceau nem 
természetes halállal múlik ki és
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Franciaország újból monarkia lesz. 
Nem császárság, hanem királyság. 
De közelebb is: Magyarország dél
keleti szögletén vérpirosnak látom 
az eget. A ma nagy Románia össze
omlik és eltűnik az életképes nem
zetek sorából.

Bellaághné elhallgat. Kissé fáradt. 
Komolyan néz maga elé, majd még 
néhány megrázó közlést tesz, de 
megigérteti, hogy ezekről hallgatok. 
Megköszönöm kedvességét. Kikisér 
az előszobaajtóig s nesztelenül zárul 
be mögöttem a kapu, amely mögött 
oly biztosan érzik meg a jövőt, —  
a mi jövőnket.

Föidmívelés és növénytermesztés.
Irta : Németh Dénes áll. kertészeti felügy.

Az ige már réges régen megira- 
tott: »Te jer és olvass, tanulj és 
munkálkodjál. Munkádon pedig Isten 
áldása lészen.« Ebből indulok ki én 
is, midőn lapunk hasábjain igazi jó
barátainkra a növényekre, különösen 
pedig a mindig igen nagy fontosság
gal biró úgynevezett kerti zöldség
félékre hivom fel a figyelmet és azo
kat, valamint a termesztésüket illető 
helyes eljárásokat ismertetem.

Szent könyvünk, a biblia szerint 
ősapánk és anyánk földünknek akkor 
legékesebb leggyönyörüségesebb he
lyén, a paradicsomkertben laktak. 
Ézt azonban később elveszítvén sú
lyosan kellett küzdeniük a létért és 
ezt a küzdelmet mi késő utódok is 
folytatjuk azzal az Istenben vetett 
bizalommal, mely az első emberpárt 
a mienknél szinte elképzelhetetlenül 
súlyosabb helyzetben is —  gépek, 
eszközök híján egyedül a karjaikra 
utalva-megoltalmazta a kétségbeesés
től.

Azaz ékes és gyönyörűséges hely, 
a paradicsom kertje is nem veszett 
el sem az első emberpárra, sem pe
dig mireánk késő utódokra egészen, 
mert megtaláljuk mi azt, ha akarjuk, 
sok helyen: szívünkben, lelkűnkben, 
szorgalmúnk, becsületes munkánk 
gyümölcsében.

A régen elmúlt idők sűrű ködét 
megvilágítja előttünk a tudomány 
örökké lobogó fáklyája és bele hagy 
tekintenünk Istennek ama csodálatos 
műhelyébe, ahol világunk a maga 
teljességében született. Látjuk földün
ket mint aetherikus ködöt, majd pedig 
mint roppant tűzgolyót száguldani az 
űrben. Látjuk később a már ismert 
természeti erők nagyszerű megnyil

vánulását, földünk lassú lehűlését és 
a termő talajnak, vele együtt növény
nek, állatnak és az embernek meg
születését.

Minden helyesen, önállóan, cél
tudatosan végzendő munkához testi 
erőn kívül szellemi erőre, a tudásra 
és az életből leszűrt sok tapasztalatra 
van szükség. Tehát okoljunk, tanul
junk és ne riadjunk vissza a nehéz
ségektől. Zengjen fülünkben az isteni 
szózat édes muzsikája mindenkoron : 
»Küzdj és bizva bízzál«, mert csak 
a tudás és az érvényesülésre törek
vésre visz bennünket a boldogulás
hoz, közelebb a tökéletesedéshez, az 
Istenhez.

Minden foglalkozás között legszebb
nek a földmivelőét tartom, inert a 
szabad természet ölében, Istennek 
eme gyönyörűséges templomában 
dolgozva éli le napjait. Munkája sú
lyos, de a leghasznosabb és nemesen 
szórakoztató. Egyedül a földmivelő 
az, aki állandóan szövetségben van 
mindannyink édes testvérével a föld
del, mely a reá hulló verejtéket a 
legigazabban hálálja me. Fontos te
hát, hogy mindenek előtt ezzel kös
sünk szorosabb ismeretséget.

A talaj.
Föld elnevezés alatt tulajdonképen 

itteni világunkat értjük, melynek felső 
rétege is eredetileg izzó és folyékony, 
később pedig a lehűlés következtében 
kemény sziklaszerü anyag volt. Ezen 
felső réteget vették azután munkába 
a különféle természeti erők (a meleg, 
a hideg változásai, a levegő, a viz 
stb.) és a korhadó növényi állati ré
szek későbbi hozzájárulásával meg
alkották az úgynevezett termő talajt, 
mely a benne foglalt oldódó tápsók
kal és talajbakíériumokkal egyetem
ben a növényi élet fentaitására, sza
porítására és táplálására egyedül al
kalmas.

A talaj tulajdonságai.
A talajnemek sokfélesége közül 

csak a legfontosabbakat említem meg, 
mint amilyen az agyag, a homok, a 
vályog, a televény, a meszes és szi
kes talaj.

A tiszta agyag csak becses alkotó
része a talajnak, jó nedvességtartd, 
de a növénynek nem tápláléka. Kö
töttségénél fogva a gyökerek elhe
lyezkedését sem engedi meg. e mel
lett hideg természetű és igen nehe
zen munkálható. Tiszta agyagot azon
ban a talaj legfelső rétegében nem 
találhatunk, mert itt már rendszerint 
nagymennyiségű növényi tápanyagot
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tartalmazó iszappal van keverve, la
zább, tehát az ilyen talaj már nem 
tiszta agyag, hanem csak többé ke
vésbé agyagos és a benne foglalt 
iszap, valamint az időközönkénti trá
gyázás révén . - bár hideg és nehe
zebben munkálható —  különösen 
gabonafélék termesztésére alkalmas.

A tiszta homok, mely apró kvarc 
szemekből áll, épen úgy nem növényi 
táplálék mint a tiszta agyag, de —  
bár tulajdonságai teljes ellentétben 
vannak az agyaggal —  szintén igen 
becses alkotó része a talajnak. Az 
agyagot lazábbá, könnyebben mun- 
kálhatóvá teszi ez által a gyökerek 
elhelyezkedését is megkönnyíti Ha a 
homoktalajban 75%-nyi tiszta kvarc
homokot találunk, akkor immunisnak 
nevezzük és ilyen állapotban a bele 
ültetett szőlőt is megvédelmezi a fil- 
loxerától. A homok a vizet hamar 
beissza, de hamar ki is bocsátja, 
tehát könnyen kiszárad. A levegő 
jól átjárja, ezért' a korhadás igen 
élénk benne és gyakori trágyázásra 
szorul. Az immunis homoktalaj csu
pán szőlőtelepítésre és erdősítésre 
alkalmas. A már nem immunis, de 
azért nagyon homokos talajok is in
kább csak rozsnak és burgonyának 
valók.

Azt a talajt mely egymást meg
közelítő mennyiségben tartalmaz agya
got és homokot, vályog-talajnak ne
vezzük. A vályogtalaj jó nedvesség
tartó, könnyen munkálható, a gyöke
rek jól tudnak elhelyezkedni benne, 
a trágyát igen jól és tartósan érvé
nyesíti, van benne elég sok iszap, 
kész, valamint nyers növényi táplá
lék és mint ilyen a legtöbb növény 
termesztésére alkalmas. Ez a legjobb 
kertiföld is.

A televény (Humusz) is — mely 
korhadó szerves anyagokból szárma
zik — magában, úgy amint van, 
megint nem növényi táplálék, de be
cses talaj alkatrész. Az agyagot la
zábbá és melegebbé, a homokot pe
dig kötöttebbé, nedvességtartóbbá 
teszi és a talajnak a napsugarakat 
jól elnyelő fekete szint kölcsönzi. A 
televényből — mint természetes talaj 
alkatrészből és bizonyos átalakulások, 
keveredés stb. után mint tápanyag
ból —  10, legfeljebb 15°/o-nyira van 
szükség és foglaltatik is a jó kerti 
talajban. Túlságos sok televény van 
az úgynevezett láp és tőzeg talajok
ban, mely talajnemek mocsaras he
lyeken mint az Ecsédi . láp, Hanság 
stb. találhatók.

A meszes talajban is foglaltatnak
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olyan alkatrészek, melyek értékes 
növényi tápanyagokul szolgálnak. 
Azonban mert televényben szegény, 
könnyen cserepesedé és száraz, kerti 
talajnak nem való. Gyakori trágyá
zással igen javítható és mezőgazda- 
sági célra teljesen alkalmas. A talaj 
meszes volta megállapítható fehéres 
színéről és ha hígított sósavval le
öntjük, pezseg.

Némely talajban sok a szóda, más 
néven sziksó. Az ilyent szikes talaj
nak nevezzük. Tulajdonsága, hogy 
száraz időben kiég benne a növény
zet és csak nagyon csapadékos nyá
ron díszük jól. A szikes talaj — ha 
csak bő öntözéssel és alagcsövezés- 
sel nem segítünk rajta — legkevésbé 
megfelelő.

A különféle talajnemekkel kapcso
latban megemlítem végül a talajréte- 
gezettséget. A talaj felső rétegét fel
talajnak, az alsót p. dig altalajnak 
nevezzük. Aunál értékesebb a tala
junk minél vastagabb a felső réteg, 
a feltalaj, mely az alsó rétegtől sö- 
tétebb színével különböztethető meg. 
A feltalaj érintkezik közvetlenül a 
levegővel, azt munkáljuk, a növényi 
tápanyagok készen vannak benne, 
abba kerül a trágya, keverednek bele 
a televénnyé korhadó egyéb növényi 
anyagok és táplálkozik belőle a nö
vény. A felső úgynevezett termőréteg 
a kötött talajnál vékony, míg a la
zább talajnemeknél vastagabb. Ennek 
oka főkép abban található, hogy a 
lazább talaj felső rétegébe mélyebben 
hatolhat le a nedvesség és ezzel 
együtt télen át a fagy, tehát sokkal 
jobban van kitéve az időjárás javító 
hatásának is mint a kötött talaj. Az 
altalaj is —  mint később kitűnik —  
igen fontos a földmivelőre. Erről 
azonban majd a talajmunkálatoknál 
lesz szó.

(Folyt, köv.)

H E T I  K R Ó N IK A .
A bckedekgáció elutazott. Most 

már nincs benne többé semmi kétség, 
most már ránk kerül a sor. Ellen
ségeink akaratából s a saját hibánk
ból majdnem utolsóknak maradtunk. 
Pedig még a háború rémes zajában 
is nálunknál igazabbak és őszintéb
ben senki sem sóvárgott a héborut 
felváltó igazi béke után. Igaz, hogy 
akkor nem úgy képzeltük el ezt a 
várva várt időt. De minket akkor 
sem a hódítás vágya, a boszuérzet 
sarkalt, nekünk akkor is csak termé

szetes életfentartási ösztönünk sugalta 
jussunk lebegett szemünk elölt, melyet 
ezer év minden szenvedésén és pok
lán át megőriztünk magunknak. De 
hagyjuk tz t! Ma nincs itt az ideje, 
hogy az elinuit dolgokról elmélked
jünk. Mert hiszen ma a perdöntők, 
az igazságosztók nem mink vagvunk, 
hanem ellenségeink. Övöké a felelős
ség, miénk csak az aggodalom Mert 
remegő aggodalommal bocsátottuk 
Htjukra a magyar békedelegációt. pe
dig emeltebb fővel, tisztább lélekkel 
s jobb, nyugodtabb lelkiismerettel 
még nem állott vádlott itélőbirái elé, 
mint a magyar békedelegáció.

Ivánka István. A »Httrangszö« 
jelentette Hont vármegye utolsó fő
ispánjának, Ivánka Istvánnak öngyil
kos halálát s hogy mily körülmények 
közt ment végbe ez a tragikus eset. 
Itt közlünk tőle egy verset. Érzékeny, 
ideálisan gondolkozó ember volt. 
Hazöfisága tiszta és önzetlen. Az or 
szág gyászos sorsa jóformán meg- 
dulta lelki egyensúlyát. A cseh meg
szállás tragikus meghasonlásba, szinte 
reménytolenségbe döntötte erkölcsi 
énjét. Érezte, hogy a hazának többel 
tartozik jó magyar hazafi létére, mint 
hogy megmozdítható értékeivel bizto
sabb és csendesebb helyre menekül
jön. Ki kell tartania, úgy vélte, s ott 
kell hazafikötelességeit teljesíteni. 
Megpróbálta ezt teljes lojális nyíltság
gal végezni s ez értelemben lelkes 
beszédet is mondott a megyegyülé- 
sen, melyet ismertettünk is. De a 
csehek nem értettek tréfát, s ezt érez
tették is vele. Az ő esete is véres 
epizódja e kornak. Véréből táplálko
zik a közszellem és emléke jelszó 
lesz a többi magyarnak.

Ivánka István verse itt következik.
Hangok az Ipolyon innenröl.

Szomorúan nézünk által,
Mi lesz szép magyar hazánkkal ? 
Keze-Iába le van vágva,
S népe a bolondját járja, —
Es táncolnak — és nevetnek.
Míg minket itt, —
Csehszlovák pokolra vetnek.
Bizakodunk néha-néha,
Még sem lehet csupa léha.
Hát hiába volnánk s z itty á k !? -------
Hanem e kis reménységet,
A kegyetlen események, —
— Ezt málladt, vékony szálat — 
Minduntalan elszakítják.
Mit akar az Isten vélünk?
Meddig tart még szenvedésünk ?
Ezer éves életünkre
Ezer éves álmot küld-e? — —
De lám, odaát táncot ropnak!
Kell lenni örömre oknak.
Közeleg feltámadásunk?
Avagy? — Jobb sírunk megásnunk 
Mi hazátlan magyaroknak.
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M ikor Károly kirá ly trónja meg
ingott. Érdekes részleteket közölnek 
Windischgrätz herceg naplójából. M i
kor Károly király a forradalom előtt 
néhány nappal a debreceni ünnep
ségekről Budapestre érkezett, hivatta 
Windischgrätzet és négyszemközt há
rom óra hosszat kihallgatta.

— Miért olyan rosszkedvű, még 
jóra fordulhat minden! —  Ezekkel 
a szavakkal fogadta a király a her
ceget

—  Felség, nem fog jóra fordulni. 
Már elkéstünk arról, hogy ilyen ün
nepélyeket rendezzünk —  felelte a 
herceg.

— Ön pesszimista, mások is ezt 
mondják — szólt a király.

— Felséged a trónjával játszik, 
örvény szélén vagyunk —  mondta a 
herceg.

—  De hát mit tegyek ? — kér
dezte a király.

— Először Buriánt kell elküldenie. 
Az egész parlament támogatni fogja 
Andrássyt. Különbékét kell kötnünk. 
Ma már csak a szakítás menthet 
meg. Azonnal uj kormányt kell ala
kítani.

— A herceg ezután leírja, hogy 
azonnal meg is indultak a tárgyalá
sok a kabinet-alakításról és Andrássy 
külügyminiszterré való kinevezéséről. 
A tárgyalások az Andrássy palotában 
folytak le, amelynek küszöbét Károlyi 
három hónap óta most lépte át elő
ször. Károlyi hajlandó volt részt 
venni a kabinetben, később azonban 
szavát visszavonta. Ugyanis a saját 
palotájában párhuzamosan tárgyalt 
a szociálistákkal és a kommunisták
kal, akik szavát visszavetették vele. 
Károlyi nagyon félt a forradalomtól 
és mint egy bizalmi ember elmondta, 
sirógörcsöket kapott, de ugyanakkor, 
amikor könnyek között esküdött hű
séget a kommunistáknak, azt izente 
a királynak, hogy ő a korona egyet
len hűséges és alázatos szolgája.

Halál —  egy versért. Egy kolozs
vári magyar diák is verset irt az 
ottani «Ellenzék> című újságba. A 
verset kétféleképen lehet olvasni. Ha 
versszakot versszak után olvasunk, 
akkor az nem más, mint az oláhok 
nagy dicsérete, ha pedig egy végben 
keresztül olvassuk a sorokat, akkor 
épen az ellenkező értelme van az 
egész kis versnek (íg y : Éljen egész 
világszerte — a hős magyar dicső
ség stb.). Mikor ezt az oláhok ész
revették, elfogták a derék versszerző 
magyar diákot és dühükben halállal 
büntették, kivégezték. A halált okozó 
kis vers így hangzik:
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Éljen egész világszerte A bős magyar dicsőség 
Pop Ceicsőnak hires neve! Legyen gúny cs nevetség! 
Az Istennek hős áldása Szálljon magyarok rátok 
Romániát támogassa ! Ezeréves nagy átok !

Örvendezzen nagy hírének, A magyarok nemzete... 
Vörös-sárga-kék színének Vesszen emlékezete ! 
Kerdinándnak hősi tette, Ássa sírját magának : 
Éljen vitéz harci kedve. A magyarok hadának.

Kicsi hős, kolozsvári diák — ki 
hazád vértanúja lettél — szeretettel, 
könnyes szemmel gondolunk a te 
korai sirhantodra.

Haubrich vallomásából. Budapest 
volt városparancsnoka kihallgatása 
során úgymond:

A statáriális parancsot ő kibocsá
totta, de ő ezzel csak azt a biztosan 
előrelátható vérfürdőt akarta meg
akadályozni, amelyet Kun Béla és a 
zsidó népbiztosok akkori viselkedése 
feltétlenül maga után vont volna. 
Kun Béla rettenetes haragra gyuladt. 
Junius 20 táján magához hivatott és 
azt mondta :

—  Tessék az összes papokkal tu
datni, hogy túlzókként le fogjuk őket 
tartóztatni és tessék azoniial statári
umot hirdetni.

— Én eleinte nevettem, mert nem 
vettem komolyan a dolgot. Elhivat
tam magamhoz a papokat és kértem 
őket, ne engedjék a politikát a tem
plomokba vinni, amit ők meg is Ígér
tek. Kun Béla azonban másnap rám 
rivalt. Erőszakosan ismételte követe
lését.

—  Hát olyan erőszakos ember volt 
Kun Béla ? —  kérdezi az elnök — 
ő volt a tótumfaktum?

—  Nagyon csúnya dolgok fognak 
itt arról kiderülni, ki volt a tótum
faktum és majd ha a népbiztosok 
ügyeit tárgyalják, én is sokat fogok 
erről beszélni. Kun Béla rettenetes 
erőszakos volt és azt mondta, hogy 
ö majd úgy fog csinálni, ahogyan 
Oroszországban csinálják.

—  Nem tudtam, mit tegyek. Már 
megírtam a lemondásokat, amikor 
tisztviselők és mások jöttek hozzám, 
kértek, hogy ne álljak félre, mert 
Szamuelyt akarják városparancsnok
nak Jancsik is jött és kért. Kun Béla 
ordítozott a csirkefogó antiszemiták 
ellen. Mikor lemondásomat megírtam, 
Böhm Vilmos ezzel kapacitált:

— Neked népszerű neved van. 
Keresztény is vagy, maradnod kell.

Clemenceau lapja Magyarország 
ellen. Clemenceau lapja, a l’Homme 
Ír ja : A magyaroknak a háború alatt 
tanúsított magatartására a béketár
gyalás folyamán figyelemmel lesznek. 
Az 1914-iki augusztusi események 
még sokkal közelebb vannak, sem-

hogy Magyarország más elbánást 
követelhetne, mint Németország, 
Ausztria és Bulgária. —  Magyaror
szág megkapja a maga büntetését. 
Az antantnak tisztelnie kell a Romá
niával, Szerbiával, Csehországgal és 
Ausztriával szemben vállalt kötele
zettségeit. AAost már tisztán a magyar 
diplomatáktól függ, hogy elfogadják-e 
ezeket, vagy visszautasítják. Az uj 
békeszerződés szerint Magyarország
nak 8 millió lakosa lesz.

Angol lap Magyarország mellett. 
A Daily Express angol lap Írja a 
közelgő magyar béketárgyalásokról, 
hogy ezek során remélhetően jobb 
szellem fog érvényesülni, mint a 
többi újonnan alakult európai álla
mokkal való tárgyalásoknál. Sohasem 
fogják tudni megfizetni azt a kárta
lanítást, a melyre az antantnak jogos 
igénye van, ha Középeurópát telje
sen tönkreteszik. Szem előtt kell 
tartani az emberségesség követel
ményeit is, a_ melyek azt parancsol
ják, hogy sem Ausztriát, sem M a
gyarországot nem szabad kitenni az 
éhenhalásnak. A meddig az antantnak 
módjában van ilyen borzalmakat 
megelőzni, mindent el kell követnie. 
A szövetségeseknek most megvan a 
módjuk arra, hogy Ausztriát és M a
gyarországot teljesen megsemmisítsék 
és lássák, hogyan megy tönkre ez a 
két ország.
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EGYHÁZI KÖZÉLET.
S z í v e s  t u d o m á s u l .  A k ik  a ja 

nuár hó folyamán esetleg két példány
ban kapják a lapot, szíveskedjenek az 
egyik példányt egy eddig elő nem f i 
zető testvérünknek kezéhez ju tta tn i. 
Hátha ő is megkedveli és m egrendeli. 
Ilyen olcsó még sohasem vo lt a „Ha
rangszó“ . A lig  4 drb to jás az ára.

Újból jelentjük, hogy a naptárakat 
nap-nap után expediáljuk. Tekintettel 
azonban a nehézkes közlekedési vi
szonyokra, türelmet kérünk, minden
hová megfognak érkezni.

Kálvin ista  p o lit ika i szövetség. A 
budapesti református teológia dísztermé
ben Kálvinista Politikai Szövetség alakult, j

A gyűlésen nemcsak a reformátusok, 
hanem mindhárom protestáns felekezet 
hívei vettek részt. Több száz résztvevő 
töltötte meg a hatalmas dísztermet s a 
kispolgárság jelentékeny számban volt 
képviselve. A gyűlés célja — mint az | 
egyes szónokok ki is fejtették — távolról 
sem szembehelyezkedés a keresztény blokk 
többi keresztény elemeivel. A protestánsok 
általában, így á kálvinisták is benne van- \ 
nak és benne maradnak s politikai téren ' 
együtt akarnak munkálkodni a többi ke- j
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resztény felekezetekkel. Csupán kifejezni
kívánják a koncentrációban a protestáns 
keresztyén elveket és gondosan ügyelve 
arra, nehogy a felekezetiség előtérbe nyo
muljon, biztosítani a protestantizmusnak 
a számarányának és vailáserkölcsi és kul- 
turájis értékeinek megfelelő érvényesülést.

Önálló h itok ta tó  le lkészi állások. 
A vallas-közoktatásügyi minisztérium meg- 
érezve és megértve a sok-sok baj szülő 
okát, nagyobb gondot igyekszik fordítani 
a vallástanításra Fokozottabb valláser
kölcsi nevelés kívánatos is volna minden 
téren. Még 1919. szeptemberében szervezte 
a minisztérium az önálló hitokfató-lelkészi 
állást, minden törvénnyel elismert vallás
felekezet részére Az. állást betöltők részére 
az állami tisztviselők IX. fizetési osztályát 
biztosította, mint kezdő fizetést — az 
állampénztárból. Az állások a legtöbb baj 
tűzhelyén, a vallásos nevelés eddig az 
agyon is elhanyagolt területén, Budapest 
környékén lettek főképpen csoportosítva. 
Részünkről az ajánlást dr. Raffay Sándor 
bányakerületi püspök eszközölte. A nagy 
munkát válla ltak: Mezei József Ú jpest; 
Falvai Jenő Erzsébetfalván, Szántó Róbert 
Kelenföld- Budafok, Griinwald Dezső Monor, 
dr. Csinos Albin Pécel-Rákoscsaba, S/u- 
chovsz.ky Gyula Alag-Dunakeszi-Rákos- 
palota-Pestujhely. Ha tekintetve vesszük, 
hogy róm. kalh. részről Rákospalota köz
ponti székhellyel négy hitoktató tevékeny
kedik egyháza érdekében; fájdalmasan 
gondolunk sok más dolgainkra és arra, 
hogy ismét le m a ra d tun k !...?  A fárad
hatatlan kevés munkás is nagy eredményt 
érhet el az Ur szöllójében . . .  Munkájuk
ban Istenünk gazdag áldása kisérje őket! 
Isten adja az áldást, hogy verejtékezésük 
ne legyen hiábavaló, hogy láthatnánk erő
södni munkájuk után az igazi Isten- és 
hazaszeretetet.

Zw ingli-ünnep. A budapesti református 
egyház vasárnap délután tartotta a Kálvin- 
téri templomban a svájci reformáció 400 
éves évfordulójának emlékünnepét. A tem
plom zsúfolásig megtelt közönséggel. Petry 
Elek püspök imája után Antal Géza dr. 
volt országgyűlési képviselő, pápai fő
iskolai tanár mondott ünnepi beszédet, 
vázolva a svájci reformáció megindítóját. 
Zwinglit, mint vallási reformátort és nem
zeti hőst.

A róm ai pápa megengedte a hű cse
heknek, hogy az evangéliomot és az epis- 
tolákat szabad a latin nyelv mellett csehül 
is felolvasni a templomokban. Mi evangéli
kusok méltán csodálkozhatunk ezen az 
úgynevezett „engedélyen*, melyet a csehek 
a pápa jóvoltából egyéb „győzedelmes* 
zsákmányukhoz tehetnek. Mert igazán 
különös dolog, ha egy nagy keresztyén 
egyháznak a fejétől ki* kell csikarni azt, 
hogy az evangéliomot olyan nyelven olvas
sák fel a templomban, melyet a hallgatók 
megértenek. Az evangéliom Mennek be
széde az emberekhez. Magától értetődik, 
hogy olyan nyelven kell az egyháznak ezt 
a beszédet közvetíteni, melyet a nép meg
ért. Tehát a cseheknek csehül. Jézus sem 
latinul beszélt a zsidóknak, Pál apostol 
sem latinul irt a görögöknek. Mert Jézus 
is, meg Pál is azt akarták, hogy a hall
gatók őket megértsék. Örülünk, hogy most 
már a hallgatók is megkívánják, hogy ér
telmesen beszéljenek hozzájuk. Legalább 
a csehek. Csak azután meg is hallgassák. 
Mert nálunk evangélikusoknál hallgathat
nák az Isten igéjét magyarul, de itt meg

az a baj, hogy kevesen hallgatják. Egyéb
ként : „Legyetek megtartói az igének ne 
csak hallgatói."

Javító intézeti karácsonyfa-ünnepély.
Az Evangéliumi Munkások Szövetsége 
Rákospalotán a leánynevelő intézetben 
d-*e. 22-én gyűjtötte össze az evangélikus 
(6 növendék) és református (42 növendék) 
növendékeket, hogy abból a nagy kará
csonyi örömhírből juttasson azoknak a 
fiatalkorú testvérnőinknek is, akik saját 
hibájukból, av^gy hibájukon kívül el lettek 
zárva a nagy világtól, családi tűzhelytől, 
édesanyai ölelő melegségtől. Hirdettetett 
nékik is az evangélium : Jézus mindenki
nek megszületett! Az ünnepély kitöröl
hetetlen emléket adott nemcsak a növen
dékeknek, de a megjelent vendégeknek is. 
Az előkészítés, ajándékozás nagy munká
ját Pauler Irma, a Bethánia főnöknöje, az 
E. M. Sz. női osztályának vezetője végezte 
— fáradhatatlanul. Övé az érdem, ha a 
növendékek egyike-másika befogadta, lei
kébe zárta a megszületett Jézust. Megható 
volt a növendékek szereplése. Jézus szü
letésére vonaikozó ó-test.-i, ujiest.-i idé
zeteket könnyes szemmel mondták el. Az 
idézetet mondókon szemmelláthntólag le
hetett észrevenni hit-mennyiségét Majd 
dr. Molnár Gyula, törvényszéki biró az 
E. M. Sz. elnöke beszélt a biinös világról. 
Az embert egy égő názhoz hasonlította 
A bűn egyeseknél csak a ház tetejét nyal
dossa, ha gyenge a telő belekap, mások
nál már a gerenkák is égnek, sőt — sokak
nál a fundamentum is elporlad . . Végül 
Szuchovszky Gyula vallástanár, lelkész, 
az E M. Sz. választmányi tagja bibliát 
magyarázott a vak Barthmeus Márk evan
géliumi textus alapján. Beszélt a legna
gyobb öröm rő l: Jézus nagy szeretetérol, 
könyörületességéröl, amely senkit sem vet 
meg, továbbá a hitjutalmáról Voltak ének-, 
zene- és szavalatpontok. Az ünnepély 
imádsággal kezdődött és végződött. Vajha 
meghallgatna a jó Isten s adná, hogy 
bálozó leányainsnak eme szerencsétlenjei 
megtalálnák azt az ösvényt, melyen a meg
tért lelkek a megigazultság fehér köntösé
ben já rnak!

Celldömölk. Az 1919-ik esztendőnek 
lefolyása alatt a Nemesdömölki evang. 
egyházban született 118 kisded, konfir- 
náítatott 113 növendék, házasságot kötött 
103 pár és meghalt összesen 86 egyén. 
Ugyanezen egyházközségben a következő 
közcélú adakozások történtek az elmúlt 
év a la tt:

1. Soproni főiskolánknál létesítendő 
diák-otthon javára befolyt 115 K ; az egy
házkerületi Lutherszövetségre 769 K, gyám
intézeti célokra 494 20 K ; a soproni theol. 
akad. tanárok és más egyhlzkerületünk- 
beli ellátatlan egyházi alkalmazottak javára 
3200 20 K, harangbeszerzésre 1529 K.

2. Külön magában a Celldömölki ev- 
anyaegvházban gyűjtés folytán összehoza
tott a veszprémi, dombóvári, kaposvári, 
alsólendvai és zalaegerszegi testvéregy
házak javára 1134 K Ezen anyaegyházban 
az egyházfentartási alapot egves hívek 
összesen 817 K összeggel gyarapították.

3. Szalay József és neje szül. Márton 
Eszter farádi lakosok a tokocsi leányegy
háznál 400 K-t, az Alsósági leányegyház
nál 200 K-t tettek le egyházfentartási alapúk

4. Kis<öcski leánvegyháznál Mecséri 
Gáborné 20, Szabó Dénes 200 K-t tett 
le alapítványul szegénysorsu gyermekek 
számára tankönyvek beszerzésére.

5. Alsómesteri leányegyháznál néhai 
Mike Károlyné 800 D -ö l szántóföldet és 
400 koronát hagyományozott egyházfen- 
tart isi célokra.

6. A nemesdömölki templomba a villany- 
bevezetés költségeire a celldömölki nö- 
egylet 969, az alsósági nőegylet 50, a 
kemeuesmihályfai nőegylet 207 50 K-t adott.

7. A celldömölki nőegylet karácsonykor 
601 K segélyt osztott ki községi szegények 
és szegénysorsu gyermekek közölt, a mi
hez Szabó Károlyné aielnök 100, Gyömörey 
György képviselőjelölt 100 és özv Takács 
Györgyné Ujkérröl 100 K adománnyal 
járult.

Ezen egyházi közcéiu adakozások ösz- 
szege 10905 99 K és 800 ; j-öl szántóföld

Vönöcki egyház céljaira adakoztak: 
ifj. Balog Istvánné 40 K, ö/.v. Pap Júzsefné 
20 K, özv. Hőbe Károlyné 8 szál gyertya, 
özv. Riczinger lánosné 6 szál gyertya, 
Kőbőr Sámuel és neje 20 K, Németh 
Istvánné 10 K, Szabó János és felesége 
20 K, Töke József 20 K, Papp Károlyné 
20 K, özv. Németh Jánosné 10 K, Töke 
Sándoi 50 K, Balassa Lidia 20 K, Tompos 
József 500 K, elhunyt felesége emlékére 
500 K, a nőegyletre 110-en adakoztak 
449-20 K Vegye az Ur kedv sen a buzgó 
szívek ezen áldozatait, s tegye gyümölcsö
zővé a hívek gyülekezetében.

Kemeneshőgyész. Böröndy Lászlóné 
szül. Varga Terézia a harctéren szerzett 
betegségében elhalt fia, Nagy Lajos had
nagy emlékezetére a kemeneshögyész- 
magyargencsi közös gyülekezet harang
alapjára 3000 (háromezer) koronát ado
mányozott. Ugyancsak a kemeneshőgyészi 
magángyülekezetnél ezenkívül még 1000 
koronás alapítványt tett megboldogult fia 
emlékezetére.

Ostfyasszonyfa. Az ostffyasszonyfai 
egyház harangjaira adakoztak : Mesterházv 
Elek a gyülekezet felügyelője és neje 
Kurányi Julianna 1000 K-t. Kelemen János 
a gyülekezet volt gondnoka és családja 
1000 K-t, özv. Kovács Istvánné hősi halált 
halt Kálmán fia emlékére 1000 K-t, Giczi 
Illés |ános szabó 100 K.

Az őrim agyarósdl cv. gyülekezet arany- 
könyvéből. Az 1919. évben a gyülekezet 
alapjaira adakoztak: Egyházfőn tartási
alapra: S. S. 10, Simon nővérek hősi 
halált halt testvérük emlékére 100, özv. 
Simon Dánielné férje emlékére 60, Mihály 
István és neje orosz fogságban elhúnyt 
fiuk emlékére 100, özv. Mihály Péterné, 
férje emlékére 50, Sabján Mihály és fele
sége elhunyt gyermekeik emlékére 50, Pass 
Ferenc és neje fiuk emlőkére 20, Biczó 
Jánosné férje szerencsés hazajövetele al
kalmával 34, Gál Józsefné elhalt atya 
emlékére 20, Koltay János és felesége 30, 
Szakály testvérek elhunyt édesanyjuk em
lékére 300, Biczó János elhalt felesége 
emlékére 200, Szakály Ferenc és neje el
hunyt fiuk emlékére 100, Spilák Józsefne 
édesapja emlékére 20, Györfi Péterné férje 
emlékere 50, egy névtelen 20, Szabó Károly 
és neje 20, Kovács testvérek szüleik em
lékére 200, Horváth Józsefné férje emlé
kére 50, N. N 20, ifj. Biczó Dánielné férje 
em'ékére 100 K. Toronyalapra: Kósik János 
elhalt felesége emlékére 200 K. Harang- 
alapra: Páski János izr. 500 K. Isten áldása 
legyen az adakozókon és adományaikon.

Adakozzunk a Harangszó terjesztésére!
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CSALÁD! ÉRTESÍTŐ.
Horváth Metta Celldömölkröl és Holéczy 

Zoltán Szombathelyről jegyek.
Házaságot kötöttek: Hctényi Ilonka és 

Kovács Mihály Szenlgoíthárdon; Kiss 
Gábor igazgató és Horváth Mária tanítónő 
Szombathelyen.

HÍREK.
Eljárás a Berinkey-korm ány ellen.

Az ügyészség eljárást indított mindazok 
ellen, akiknek a tavaly márciusi események 
előkészítésében részük volt, elsősorban a 
Berinkey-kormány ellen, amely március 
21-én a hatalmat a bolysevistáknak átadta. 
Berinkey Dénesi, a Károlyi-rezsim volt 
miniszterelnökét részletesen kihallgatták 
azokra a körülményekre, melyek közt a 
hatalom átadása történt.

Kecskemét a szabadkőművesek ellen. 
A város közgyűlésén Farkas Béla dr. in
dítványára határozatban mondták ki, hogy 
a szabadkömíveseket, a kiknek kezdő íé- 
sziik van a forradalmak felidézésében és 
az ország tönkretételében, megbélyegzik 
és megkeresik a társtörvényhatóságokat 
az. iránt, hogy a szabadkőművesség tagjait 
az uj Magyarország minden intézményéből 
és hivatalából zárják ki.

Román tanrend a T iszántú l. A nagy
szebeni román kormányzótanács az érdélyi, 
bánsági és a magyar részek középiskolái 
számára külön tantervet adott ki. Nyilván 
ezzel is jelezni akarva, hogy az impériumot 
véglegesnek gondolják. A tantervnek jel
lemző része, hogy „hazai történelem“ 
„oláh“ történelmet értenek és hogy ezt 
„a mai hazának a határai szerint“ kell 
tanítani. Ezek a határok — a Tisza és a 
Dnyeszter.

Lebélyegzett pénzt nem szabad cseh 
te rü le tre  v inn i. A cseh delegátus hivatala 
figyelmezteti a cseh területre utazó közön
séget, hogy a cseh pénzügyminisztérium 
rendeleíe alapján nem szabad cseh terü
letre lebélyegzett bankjegyet (kékpénzt) 
bevinni, mert a határon elkobozzák. Ez a 
tilalom nem vonatkozik a postapénzre, 
amely korlátlan mennyiségben vihető be 
a cseh köztársaság területére.

Fiume — érzelm i kérdés. N itti olasz 
miniszterelnök Párisba érkezésekor a hír
lapírókkal való beszélgetése során Fiúmé
ról szólva kijelentette, hogy ez az olaszokra 
nézve érzelmi kérdés.

Janus-arcu pénz. A jugoszláv állam 
uj aprópénzt nyomat — papirosból. Ez 
maga elég szokatlan és érdekes. De ennél 
még érdekesebb, hogy az uj aprópénznek 
valósággal Janus-arca lesz, amennyiben 
egyik felén dinár, a másikon koronavalu- 
táoan föltüntetett értékjelzéssel kerül for
galomba.

Osztrák parasztok a kommunisták 
ellen. A magyár határ közelében levő 
alsóausztriai Unterhausban nagy paraszt- 
gyűlés volt, amelyen a szociálisták és a 
kommunisták ellen tüntettek. A gyűlés 
határozata szerint a parasztok a polgár
sággal összefogva, az utolsó szál emberig

minden eszközzel ellentállanak a kom
munisták minden támadásának, vagy pucs- 
csának.

Uj járványos betegség Olaszország
ban: Veronából jelentik a lapoknak, hogy 
a nona inFuenzaszerü betegség Rómában 
és Délolaszországban is fellépett. A beteg
ség erős álmossággal kezdődik, majd meg
támadja az egész idegrendszert, s több
nyire halállal végződik.

Nyersanyaghiány Jugoszláviában. A 
délszláv sajtóiroda jelenti, hogy kőszén 
és nyersanyagok hiánya miatt megszüntet
ték az üzemet mindazokban a belgrádi 
gyárakban, amelyek amóniák és kristály
szóda készítésével foglalkoznak.

Marhavész veszedelme fenyeget az
által, hogy a ragadós tüdőlob igen fertőző 
szarvasmaihabetegség Erdély keleti és déli 
részen, valamint Westfaliában fellépett és 
erősen terjed E fertőző szarvasmarhavészt 
hazánkban 1892-ben kiirtották azáltal, hogy 
ahol a betegséget megállapították, ott egész 
községek és járások szarvasmarhaálio- 
mányat állami kártalanítás mellett leölték, 
a helyeket kilisztitották és alaposan fer
tőtlenítették. A háborúnak következménye, 
hogy a betegség a vándorlásokkal kap
csolatosan a kiszorított határok felöl újból 
befelé jön. Ha valamikor, úgy jelenleg 
leginkább szükséges a legcberebb figyelem, 
azonkívül a tartózkodás az állatok adás
vételéből létrejött állatforgalomtól.

Németország aranykiv ite le  H ollan
diába. Hollandi hivatalos statisztika sze
rint a Times jelenti, az elmult év első hét 
hónapjában Németország 42,500 000 forint 
értékű aranyrudat és 418,000 000 forint 
értékű aranypénzt vitt ki Hollandiába. 
Ezzel szemben a Hollandiából való arany- 
kivitel január 1-re és augusztus 31-e 
között mindössze 52,600.000 forintot érte i.

Á llam i zöldségtelep és pa p rika te r
melési állomás Kecskeméten. Rubinek 
Gyula főldmivelési miniszter programjába 
vette az állami zöldségtermelő telepnek 
Kecskeméten való létesítését és a paprika- 
termelési állomásnak Szegedről Kecske
métre való áthelyezését.

A jugoszláv dohánytermés. A jugo- 
szlov Királyság uj dohánytermését tizen
ötezer tonnára becsülik a szakértők. Ebből 
a mennyiségből kilencezer tonna kerül 
kivitelre.

Japán m egszállja Szibéria egy ré 
szét. Az orosz kérdésben, hir szerint, 
Anglia részvételével megállapodás jött létre 
Amerika és Jnpánország között, amennyi
ben azt tervezik, hogy a japán csapatok 
tavasz elején ideiglenesen megszállják Szi
bériának egyik részét. Az antant feltétlenül 
fel akarja szabadítani Európa részére 
Oroszország nagy nyersanyag- és termény- 
készletét.

A bolysevikok tizennégyezer embert 
lő ttek  agyon három hónap a la tt Az
Izvesztija című bolysevik újság hivatalosan 
közli, hogy a moszkvai rendkívüli bizott
ság parancsára az 1919. év első negyedé
ben összesen tizennégyezer embert lőttek 
agyon.

Törvény az üz le ti tisztességről. A
vas- és fémipari kis- és középgyárak szö
vetsége legutóbb Sziiry János volt minisz
ter elnöklésével tartott gyűlésén elhatározta, 
hogy memorandumban fölszólítja az ille
tékes fórumokat, készítsenek Németország 
mintájára sürgősen törvényjavaslatot az 
üzleti tisztességről.

Polgárháború Bulgáriában. Bulgária 
különböző részeiben kitört a polgárháború 
Szófiában valamennyi élelmiszerüzletet ki
fosztod a tömeg, a mellyel szemben a rend
őrség és a katonaság egészen tehetetlen

Leta rtózta tták  a pro le tá rd ik ta tú ra  
egyik előkészítőjét. A rendőrség letar
tóztatta Berend Géza harminchárom éves 
műszaki hivatalnokot, a ki a cscpeii töl- 
tenygyárnak volt az alkalmazottja és Po
gány Józsefnek bizalmas barátja. Berend 
egyike volt azoknak, akik a kommunizmus 
számára előkészítették a talajt.

A lebélyegzett cseh ezerkoronások 
érvénytelenek. A lebélyegzett cseh ezer- 
koronas bankjegyek december 31-én el
vesztették érvényüket a cseh köztársaság 
területén, 1920. január 31-ig azonban még 
beválthatók a pénzügyminisztérium bank
jának valamennyi fiókjánál, február 28-áig 
pedig a prágai föintézetnél.

A Harangszó perselye.
A HARANGSZÓ terjesztésére újabban 

adakoztak Székesfehérvári gyűl. 200 K, özv. 
Varga Istvánná Répcelak 5u K, Mesterházy 
Ernő Ngeresd 30 K, Széles Jolán Csánig, 
Takács Gyula Mcszlen, Hajas S. Somlai 
Lajos Nagysimonyi, Kratochwill Stefi Szom
bathely, Szabó Gyula Farad, Köri Sá'ndorné, 
Szaiay Mihály Kispéc, Posch Zsigmondné, 
Sándor Endrené Keszthely, 20—20 K, Búza 
József Szombathely, 15 K, Pécs Józsefné 
Kisköcsk, Illés Lajos Vásárosfalu, Balassa 
Mihályné Memeskocs, Koczor Julia Uraiuj- 
falu, Szalóky Rozi Czelldömölk, Hajnal 
Lajos Nagysimonyi, Balázs Lajos, U reich 
Aladár, Piátka Anna Szombathely, Mester
házy Károly Sopronkeresztur, Kövesi La
jos Lövő, Szalaí László Farád, Horváth 
Jánosné, Mesterházy László Felsőságh, 
Kiss Imre Egyed, Berzsenyi Gyulá.né Keszt
hely, Bordács András Tapolca, 10—10 K, 
Török Lina Sopron 4 K, Mógor Sándor 
Magyargencs, Horváth Lajos Visztamajor, 
2—2, Mesterházy Ödönné Mesterháza 20 K.

Szeretettel kérem mindazokat, akik 
B uti nevezetitek és hozzátartozójuk 
közül Sándor nevű a háború alatt 
fogoly lett vagy eltűnt, legyenek szí
vesek becses címüket velem iíj. Buti 
Sándorné Beled (Sopron m.) vagy a 
Harangszó kiadóhivatalával közölni. 
Jó uramról ugyanis hirt mindezideig 
nem kaptam, de egy pestmegyei em
ber azt irta, hogy együtt volt egy 
Buti Sándor nevezetűvel Oroszország
ban, de nem tudja hová való. Hát
ha mégis az iilető az én jó férjem.

A nagybörzönyi evang. egyház
lemondás folytán megüresedett kán
tortanítói állására pályázatot hirdet. 
A német nyelvet teljesen biró, jól 
orgonáló pályázók január 30-ig küld
jék be irataikat.

Evang. lelkészi hivatal 
Nagybörzsöny (Szobon át) 

1—2 Hont m.

Nyomatott Wellisch Béla villamüzemü könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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Fele lő* szerkesztő  
és k ia d ó :

SZALAY MI HÁLY.
Társszerkesztő:

NÉMETH KÁROLY.

Kéziratok Lovászpatonára  
(Veszprémrrtegye), előfi
zetési dijak , reklam ációk  
a HARANG SZÓ  kiadóhiva
talának S ze n tg e tth árd ra  
(Vasvárm egy*) küldendők.

Előfizetést elfogad  
minden evang. lelkész és 

tanító .

EVANGÉLIKUS NÉPLAP.
Alapította: Kapi Béla 1910-ben.

Szerkeszti s a kiadóhiva
ta l veze tő je :

C Z I P O T T  G É Z A
9ZE N TG O T TH Á R D

(Vasvárm egye.)

A „H a ra n g szó '1 előfizetési 
á ra : egész évre közvetlen  
küldéssel 2 0  kor., esoper- 
tos küldéssel (legkevesebb  

10 példány) 19 korona.
A „H a ra n g s zó “ te r je s z 
tésére befolyt adom ányok
ból szórványban laké hí
veinknek Ingyenpéldánye- 

kat küldünk.
M eg je len ik  m inden vasár

nap.

Jaj a legyőzőiteknek!
É n e k .

Dallama: Légy csendes szívvel.

Velünk az Isteni M iért sírnál 
Reménység nélkül, óh m agyar?  
Em elt fővel állj meg a sírnál, 
Hogy az téged el nem takar. 
Sírunk csak megvetésre ásva, 
Múltnál is szebb virágozásra —  
Velünk az Isten I

Velünk az Isten! Népek Atyja,
Te védtél tíz századon át;
Szent István a kezében ta rtja  
A keresztet és koronát.
Napunk bár vált bús éjszakára, 
Mi nézünk Mátyás csillagára —  
Velünk az Isten 1

Velünk az Isten I Föllegébül 
á nagy Igazság felragyog,
5 Árpád hazája ú jra  épül, 
Esküdjünk erre  m agyaroki 
Eengjen az Ige szájru l-szájra , 
Erős lelkekből égre szállva:
/elünk az Isten I

Sántha Károly.
*

Nemzeti gyászünnepi beszéd:

El voltunk készülve, hogy ellen- 
légeinktől kegyetlen békét kapunk, 
nert soha még legyőzött a győzőtől
6 békét nem kapott. Ezerszer hallot- 
uk a történelem folyamán a győztes 
irennus szavait a vesztes fél arcába 
sapédni: Vae victis I Jaj a legyőzöt- 
eknek! A Párisban átadott békeföl- 
ételek mégis megdöbbentettek és lel
ünk mélyéig megrendítettek bennün- 
:et. Ennyire igazságtalanoknak és 
mberteleneknek mégsem hihettük 
Uenségeinket.

Békeföltételeik szerint erőszakkal, 
nás államokhoz kerül hazánk három-

J _________________________________

negyed része: az egész Telvidék, 
egész Erdély, a Bácska és Bánság s 
a nyugati megyék német és vend vi
déke. Eiveszijük arany-, ezüst-, só-, 
kőszén- és egyéb bányáinkat, erdeinket, 
gyógyfürdőinket, földgázforrásainkat, 
ásványvizeinket, nagymultu iskoláin
kat, virágzó városainkat, gyárainkat és 
mindazokat a természeti kincseinket, 
s emberi alkotásainkat, amelyek az 
elszakas^tott területeken vannak. 
Ezenkívül még súlyos terheket is rak
nak az amúgy is tönkretett kis darab 
országra.

- Sokáig gyász és nyomorúság lesz 
itt a magyarság sorsa. A meghagyott 
terület kenyéren kívül alig terem mást 
s az ország éléskamrájának, Bács
kának és Bánságnak elvesztésével 
kenyérből sem jut annyi, hogy eltart
son csereképen bányatermékekkel, 
fával, iparcikkekkel ellásson bennün
ket.

De mindennél fájdalmasabban érint 
bennünket, hogy elszakítanak tőlünk 
három és félmilliónál több tiszta ma
gyar lelket és jórészt műveletlenebb, 
alacsonyabb rendű népek hatalma 
alá vetik őket, akiktől csak durva 
elnyomatást várhatnak. Ez a legér
zékenyebb, legfájóbb veszteségünk. 
Ebbe nem tudunk soha belenyugodni. 
Magyar vértink vészkiáltása folyton 
áthallik hozzánk. Az ö keserűségük 
még keserűbbé teszi kegyetlen sor
sunkat.

A béketárgyalásoktól semmi lénye
ges javulást nem várhatunk. Nem 
azért hívtak meg, hogy tárgyaljanak, 
hanem hogy megbizottainkban hiva
talosan is arcul verjenek és meg
gyalázzanak bennünket. Judások ad
tak el, farizeusok és Pilátusok szab
nak törvényt reánk. Ilyen körülmé
nyek között hogyan várhatnánk igaz

ságos, emberséges ítéletet. Ki ▼olt 
már mondva a halálos ítélet előre; 
a többi mind csak hazug ceremónia, 
szemérmetlen világcsalás, mint azok 
a jelszavak, amelyekért állítólag fegy
vert fogtak s amelyekkel a vakon 
hívőket elámították.

Keresztül kell mennünk a kegyet
len Kálvárián, mert nincs egyetlen 
rokonunk, jóbarátunk, aki pártunkat 
fogná. Ellenünk van az egész világ, 
mint az ágról seakadt, elhagyatott, 
elgyalázott árvának, akinek jussára 
sokan éheznek s azt is bűnéül rójják, 
hogy egyáltalán élni mer.

A »Szózat« költője még azt hitte, 
legalább / részvéttel nézik halálunkat 
a többi népek, mikor így írt:

A sírt, hol nemzet sűyled el,
Népek veszik körül 
S az ember millióinak 
Szemében gyászkönny ül.

Körül veszik ugyan a népek sírun
kat, de könny csak a mi szemünkben 
ü l; a többiekében kaján káröröm ég 
s nem azért jöttek, hogy részvétükkel 
vigasztaljanak és bátorítást nyújtsa
nak, hanem hogy megraboljanak, 
megrugdaljanak, sárba tiporjanak és 
minél mélyebbre eltemessenek ben
nünket. Még csak fel sem hívhatjuk 
őket: Tekintsétek meg és lássátok 
meg, van-e olyan bánat, mint a mi 
bánatunk! El kell rejtenünk előlük, 
hogy mélységes bánatunkból, rettentő 
gyásiunkból csúfot ne űzzenek.

De míg fejünket lehajtva, egész 
belsőnkben reszketve állunk a kereszt 
alá, hogy meghordózzuk azt a fáj
dalmak útján, a rémes Golgotán, 
szemünkből a könnyeken keresztül is 
átragyog a h it: Hiába minden em
beri hatalom, az igazság a sírból is 
kitör és él tovább!

Velünk szemben akkora iaazsácr-
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talanságot követnek el, hogy épen 
ez ád nekünk legnagyobb jogot a 
jobb jövő reményére s velünk együtt 
akkora igazságot temetnek el, hogy 
jól eltemetni, kővel jól befödni és le
szorítva tartani sokáig nem lehet. Ez 
a természettől egységessé alkotott, 
ezeréves múltjával történelmileg is 
eggyé forrott Magyarország eggyé 
fog forrni ismét minden emberi mes
terkedés ellenére. Értünk mi már ta
tárjárást, mohácsi vészt, negyvennyolc 
után negyvenkilencet, feldarabolást, 
idegen elnyomatást:

Isten segítségével mégis élünk, ha 
most ismét sír szélére lökve is. Mert 
nagy bűneink mellett igen sok nagy 
tulajdonságunk is van s valami cso
dálatos ős erő és szivódás lakik ben
nünk. Ezekkel tudtunk itt hazát ala
pítani, ahol előttünk állandóan meg
telepedni és otthont verni senki sem 
tudott az itt megforduló s egymást 
váltogató népek közül, pedig voltak 
közöttük hatalmas fajok is. Ez a föld 
amely másoknak csak temetőül szol
gált, nekünk ezer éves hazánkká lett 
és lesz újabb ezerévig.

De nem magától és nem a mos
tani bűnök mellett! Ha most bűneink 
érvényesültek és romlásba döntöttek : 
ezután nagy tulajdonságaink érvénye
süljenek és emeljenek magasra ben
nünket.

Ne csüggedjünk! Kétségbe ne es
sünk ! Panasz és jajveszékelés helyett 
nézzünk a magasba és vágjunk neki 
bátran a nehéz jövendőnek. Ne bíz
zunk senkiben, csak az Istenben és 
önmagunkban ! Nekünk jóakarónk az

Tárca.
Farsang 1920-ban.

Ir ta : Nagy István.
A cigány kezében megreszket a 

vonó. A táncoló párok megállnak 
egy pillanatra. A legény elereszti a 
leány derekát. A jókedv elhallgat, 
—  a kacagás elnémul.

Valaki bekiáltott az ablakon. És 
mindenki szívéhez ezt kiáltotta oda: 
van lelketek mulatni, dalolni, táncra 
perdülni, muzsikáltatni ? Hiszen a 
királyhágón túl véres, zokogásba fúl 
a magyar élet,. . .  a déli végeken 
rablócsapat portyázik,. . . Erdélyből 
száműzik a magyart,. . . Bánát el
veszett,. . .  Tátránk n in cs ... s nem 
zúg többé a magyar Adria !. . . Bont
sátok ki hajatokat lányok, vessétek 
le báli viganótokat, öltözzétek feke-
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Istenen kívül nincsen! De ha ő benne 
bízunk, bízhatunk önmagunkban is, 
mert az Istenben való bizalom meg
tisztít, megacéloz és kitartóvá tesz 
bennünket.

Eszembe jut a rómaiak példája, 
hogyan tette őket a szerencsétlenség 
még nagyobbakká és elszántabbakká. 
Mikor Hannibál a Cannae melletti 
csatában tönkre tette seregüket, és 
mindenkitől elhagyatva álltak, nem 
estek kétségbe, nem okozták a vezért, 
Terentius Varrót, hanem eléje mentek 
és köszönetét mondtak neki, hogy a 
haza sorsán képségbe nem esett, még 
a nőknek is megtiltották, hogy köny- 
nyet ejtsenek. Egyetlen gondolatuk a 
szégyen és veszteség jóvátétele volt 
és nem nyugodtak, míg ezt el nem 
érték.

Eszembe jut az is, hogy Párisban, 
ahol most nekünk a megalázó békét 
diktálják, Franciaország nyolc nagy 
városának kőbe faragott szobrai közt 
ott láttam az 1871-ben elvesztett el- 
szászi Strassburg városának szobrát 
is gyászfátyolt viselve Az 1871-iki 
béke után tüntető gyászünnepet ren
deztek a szobor előtt s gyászuk je
léül sötét fátyolt viselt az a szobor 
egész a háború végéig, míg Elszász- 
szal együtt Strassburgott vissza nem 
szerezték.

Mi se vádoljuk vezéreinket, akik 
rósz békét hoznak, hanem köszönjük 
meg nekik, hogy ott idegenben a sok 
roszakaratot látva hazánk rettentő 
sorsán kétségbe nem estek. Azután 
könnyet visszafojtva hazánk térképére 
és címére gyászfátyolt kötve szívünk-

virágot, dobjátok le a földre oly 
szelíden, szomorúan, mintha koporsó 
után hullana a mély sirgödörbe. Ti 
meg legények »megálljt« parancsol
jatok a cigánynak; nem illik most 
mulatni. Gyász van. Sötét, komor, 
fekete gyász. Halottas ház az, mely 
fejetek felett emelkedik. Magyaror
szágot temetik, a ti kedves, szép 
ezeréves hazátokat! . .  .

Nem tudom meghallják-e e kiál
tást nagy Magyarországon ? Mit 
mondtam? Meghallják-e e kiáltást 
azon a kicsi, megtépett, megrabolt, 
összezsugoritott kis Magyarországon, 
ahol még szabad magyarnak lenni ? 
Meghallják-e a duhaj kedvű legények, 
kacagó leányok, akik a farsangon s 
épen ezen a farsangon akarnak mu
latni, hogy kárpótolják magukat azért 
a sokért, amit elmulasztottak?...

De én meghallom és titokban tör
lőm le könnyeimet, hogy valahogy 
valaki me? ne lássa és meg ne

ben megkeseredve és nekibúsulv< 
csak az legyen a gondunk, hogy í 
szégyent lemossuk amit elvesztettünk 
visszaszerezzük.

Nem fegyverre, hanem emelkedet 
tebb életre van ehhez szükségünk 
Ez biztosabban visszahozza és bizto 
sabban megtartja nekünk a leszakasz 
tott részeket, mint a vér és vas ha 
talma.

Csak röviden mutatunk rá, hog; 
ez mikép történhetik.

Mindenek előtt szálljunk magunkbf 
Lássuk be, hogy nem mások, hanet 
a magunk bűnei juttattak bennünk« 
ekkora romlásra. Mások csak készr 
siettek, mint a prédát leső és prédár 
gyűlő saskeselyük. Nem ellenségein 
vertek le, mert nem a harctéren vesz 
tettük el hazánkat, hanem itthon gc 
nősz prófétáink tanácsára. Nyílta 
megmondták ellenségeink, hogy 
forradalmak miatt keményebb bék< 
fogunk kapni. Mert ha a Piavén,' 
nem dobtuk volna el a fegyvert < 
nem eregettük volna magunk be s 
ellenséget, soha nem mertek volc 
hazánkból akkora darabokat kérn 
amekkorákat magunk dobtunk od 
megszállásuk alá. S ha a hábor 
után a forradalmak tébolyába ne 
esünk, nem kellett volna nagyot 
nyomorúságot érnünk és több gazdi 
sági kárt szenvednünk, mint a háboi 
alatt. Bűneink diadalmaskodtak, teh 
magunknak buknunk kellett.

Azután több hit kell ide. Aki ne 
hitte el, most szemével láthatta 
magunk rettentő példáján, hogy 
hitetlenség csak romlást, pusztuld

gyanúsíthasson kishitűséggel, as 
szonyos gyengeszívüséggel.

*

Farsang. Mulatni vágyó, mulat 
akaró fiatalság ideje. Azoké, akikm 
jogcímük van a jókedre, mint 
nyíló virágnak az illatozásra. Farsan 
szerelmes szívek egymásörülésén* 
mámoros boldog időszaka, 1920-b; 
de komoruan, gyászosan, böjties* 
köszöntöttél b e ! —  Amig a Cigá 
ráhúz a szép palotásra, zengő m 
gyár csárdásra, a szívünk megrem« 
de nem a jókedv, a szilaj mulati 
vágyás hanem a jövő rémes, szomo 
képe remegteti meg.

*

És ismét hallom, amint az a ha 
bekiált az ablakon. A bércekről . 
űzött sasoknak hangja ez. Nem 
lágyulás, hanem elszántság, minder 
készenállás csendül ki a szavukb 
nem lehet most, nem szabad m 
mulatni.
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rontást, bűnt, polcolt hozhat a ví
gra. A hit ád szárnyat a léleknek, 
nemzetek lelkének is. Szárny nél- 
íl a lélek is lebukik, mint a madár 

a tiszta levegő helyett porban, 
rban vergődik. Mi volt más a mi 
etünk már több évtized óta ilyen 
írhez tapadt, sárba ragadt anyagias- 
gba sűlyedt vergődésnél. Egyetlen 
irátunk volt: az Isten, azt is el- 
gtuk magunktól, csoda-e, ha ma
inkra hagyatva össze törtünk az 
et csapásai alatt.
A hittel együtt jár az erkölcs, hű

tlenséget követtünk, tehát erkölcsi- 
g mélyre sülyedtnnk. Kiveszett a 
íztaság, a tisztesség, a becsületes- 
g, a megbízhatóság, a jeüemesség; 
foglalta helyét a léhaság, ledérség, 
icstelenség, csalás, pénzért minden

kész jellemtelenség. A magán ér
ik fölébe került a közérdeknek. A 
íborun mindenki csak nyerni akart, 
» a haza elvész is, egyik pénzt, 
ásik hatalmat, harmadik jogokat, 
ikor pedig mindenkinek áldozni és 
:szteni kellett volna, hogy a haza 
merhessen. A nagyok nagyban, a 
csínyek kicsinyben károsították az 
ethalálharcát vivő nemzetet. Mind 
cai vagyunk a nagy összeomlásnak: 
: a kis ember, aki a kenyérnek való 
ibonát barmával etette és eteti csak 
tért, mert így több a nyeresége ép- 
iy  rombolta es rombolja hazáját, 
int azok a sokat emlegetett hadse- 
igcsalók. Nem egy-két ember bűne, 
anem az egész nemzet erkölcsi rom- 
sa juttatott bennünket a halál kü- 
töbére.

Mátyás halása után Zápolya István 
:avai szerint olyan királyt kívántak 
ílasztani, akinek »az üstökét a ke-

Amíg a magyar határok közt 
legen csapat tanyáz, amíg a magyar 
Ércekről idegen szem tekint végig 
lföldünkön, amig kincses Erdély 
lagyarja, székelye száműzve van 
azájából, amíg a cseh a Kárpátokon 
men is urnák tartja magát, amíg 
lagyar zászló nem leng újra Kár
átoktól az Adriáig és- mi magunké- 
ak nem mondhatunk mindent, amit 
,rpád karja szerzett és Szent István 
iánk hagyott, addig hallgasson el 
jókedv, csituljon a kacaj, halkuljon 

I a muzsika! Hiszen halljátok-e, a 
larinét szavába elűzött véreink kínos, 
íjó panasza sir belé, a bőgő züm- 
lögése a magyar bérc fájdalmát 
ózza el fülünkig s a kacagás, mintha 
lvesztett tagjait sirató szegény, szen- 
edő magyar hazánk, —  édesanyánk 
-  nyögése volna.

zükben tarthassák«, mert az igazsá
gos, kemény kezű Mátyás alatt nem 
lehetett az ország rovására hará
csolni. Meglett a kedvük, mert az 
Isten minden népnek olyan vezetőt 
ád, amilyent megérdemel, harácsol
hattak egy időre, de csakhamar el
harácsolt tőlük a hazával együtt min
dent a török. Gondoljunk a mi időnkre. 
Ma is ilyen sorson megyünk keresz
tül. A hazán szerzett nyereségekért 
oda kell fizetnünk hazánkat és ha 
meg nem fordulunk, a nyomorúság 
még nagyobb lesz rajtunk.

Nagyobb legyen bennünk a nem
zeti érzés is. Nagy balgaságot követ
tünk el, mikor gonosz próféták sza
vára megfeledkeztünk magyarságunk
ról és nemzetközi jelszavakat hangoz
tattunk. Pedig nekünk irta a költő s 
mi szoktuk énekelni: »Áldjon, vagy 
verjen sors keze, itt élned, halnod 
kell!« Másnak lehet több hazája, 
mint a költöző madárnak ; más talál
hat rokonokat másutt is ; nekünk 
azonban nincs másutt se hazánk se 
rokonunk. Mi ehhez a földhöz va
gyunk kötve s ha áldás kisér, ha 
csapás legázol: itt kell élnünk, itt 
kell a sírba hullanunk.

Több munkát is kell végeznünk, 
mint eddig. Többet kell termelnünk 
ügy szellemi, mint testi erőnkkel. 
Nem lehet senki csak fogyasztó, ha
nem mindenkinek hozzá kelt járulnia 
a nemzet vagyonának munkával való 
gyarapításához. Legyen gyalázat a 
dologtalanság. Legyen megvetett, aki 
életét, vagy csak napjait is munka 
nélkül tölti. A vagyon senkit sem 
mentesíthet a munkától. Kerüljön 
valakinek még olyan bőven, mégsem 
érdemel száraz kenyeret sem, ha

Nem illik most, nem szabad most 
mulatni! Ha fájdalma van egy tag
nak, fájjon az kicsinynek, nagynak. 
Hisz örülhet-e valaki, mikor a testvér 
rideg-hideg télben, reménytelen éjsza
kában, otthonából kiűzve, hajléktalan, 
kenyér nélkül bolyong? Pedig a bűne 
nem nagyobb, csak az, hogy magyar. 
—  Én megértem a bérei sasok szavát. 
Megértem és méltánylom, hogy addig 
nincs itt mulatni való joga senkinek, 
amíg fehérbeöltözött báliruhás lányok 
feketeruhás gyászolók sorfala közt 
jutnak a mulatás helyére. Addig nincs 
joga a mulatáshoz itt senkinek, amig 
a báltermek ablakain átszürődő fény
sugár, vesztett otthonuk felett keser
gők könnyein törik meg, kiknek az 
a legfőbb siratnivalójuk, hogy ma
gyarnak születtek és nem akartak 
»idegen« lenni.

maga meg nem szolgálja. Az ilyen 
érdemetlenül az érdemesebbek elől 
eszi el az áldott kenyeret s haszno
sabbak és értékesebbek elől szívja 
el a levegőt, foglalja el a helyet. A 
becsületes munkás bármilyen kevés
sel előbbre segiti, a dologtalan here 
bármilyen kevéssel hátrább mozdítja 
nemzetünk haladását. Mert a haladás 
útja csak a becsületes munka. Bizony 
itt is a szoros kapu és kenykeny rö
gös, fáradságos ut visz az életre, 
ellenben a dologtalanság, könnyelmű
ség könnyű széles útja veszedelembe 
vezet.

Igen nagy szükség van a több 
kultúrára is. Műveltebb, emelkedet- 
tebb, szabadabb gondolkodású, több 
tudásu emberek erősebbé magasabb 
színvonalúvá, szabadabbá és gazda
gabbá teszik az egész államot. M ű
veltebb nép kezében többet terem 
ugyanaz a föld is, Művelt embert 
nem lehet olyan könnyen félrevezetni, 
mint akinek szűk a látóköre, alacsony 
a gondolkodás módja.

Nagyobb igazságra és egyenlő
ségre is törekednie kell mindenkinek. 
Ne a születés, hanem az érdem 
döntse el, ki mennyit ér. Ne legyenek 
egyiknek százezrei, mig S2ázezreknek 
betevő falatjuk is alig van és a 
nyomorúság miatt emberi életet sem 
élhetnek Emberséges érzéssel, le
mondó megértéssel emberi méltóságra 
kell emelni minden embert.

Ehhez pedig keresztyén szeretetre 
van szükség. Ne gyűlölje, ne tiporja 
el egyik osztály, egyik felekezet a 
másikat, hanem tekintse örömben 
bánatban osztályos testvérének.

Ami még feladatunk, nem sorol
hatjuk mind el. Megsúgja azt min
denkinek keresztyén és magyar ér
zése, csak ne a gonosz, hanem a 
nemes sugalmakra hallgassunk és 
azok útmutatása után induljunk.

Ha mindezt meg tudjuk tenni, 
pedig meg kell tennünk, akkor ma
gasabb színvonalú életet élünk hit
ben, erkölcsben, hazaszeretetben, kul
túrában, gazdasági tekintetben s ez 
olyan ellenállhatatlan vonzóerővel 
ragadja hozzánk az elszakadt része
ket, hogy újra összeforrnak velünk.

Fel tehát legyőzőitek a győzelmes 
magyar jövőért!

Szalay Mihály.

Alázatosság.
Morrison, a keresztyénség úttörője 

Khinában, segédet kért hazulról. Egy 
fiatal ember jelentkezett a bizottság 
előtt, de az volt az egyhangú véle-
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mény, hogy nem fog beválni; gon
dolták azonban, hogy megfelelne 
szolgának, s kérdezték, hajlandó 
lenne-e beállni. Mosolyogva és ké
sedelem nélkül válaszolt: »Igen;
minden bizonnyal. Nagy kitüntetés 
rám nézve, ha favágó és vizhordó 
lehetek ott, ahol az Urnák házát 
építik.« Ezzel bebizonyította, hogy 
igazi misszionárius. »Sokan gondol
nak arra, hogy boldogok lesznek 
Istennel a mennyben, de sohasem 
jut eszükbe hogy boldogok legyenek 
Istennél a földön.« —

Wesley J.

A békeajániat tartalma.
Január 15-én, csütörtöki napon 

vette át Apponyi Dutasta kezéből a 
szövetségesek békeföltételeit s más
nap pénteken d. u. a legfelső tanács 
hozzájárulásával hosszabb beszédet 
mondott, amelyben történelmi vissza
pillantás után részletesen ismertette 
Magyarország jelenlegi helyzetét. A 
békefölteteleket elhozta Budapestre 
s most az u. n. békedelegációban 
tárgyalják az egyes pontokat.

A békeszerződés 364 szakaszra 
oszlik és a szokásos alakszerűségnek 
megfelelő bevezető sorokkal kezdődik.

Az első szakasz a népek szövet
ségéről szól. Ezután iön Magyaror
szág uj határainak pontos megálla
pítása.

Az egész békeszerződésen, ugyan
úgy, mint a német, osztrák és bolgár 
szerződéseken is, vörös fonálként 
húzódik keresztül az antantnak az 
az Ítélete, hogy a világháborút Német
ország és szövetségesei okozták és 
hogy ennek következtében felelősek 
mindazokért a veszteségekért és ká
rokért, a melyeket »támadásukkal* 
a szövetséges és társult hatalmak 
országainak és ezek polgárainak 
okoztak.

A világháború következtében ellen
ségeink által elszenvedett kárt és 
veszteséget szövetségeseinkkel együtt 
kell megtérítenünk.

Azt az összeget, amit majd ránk 
ki fognak vetni, harminc év alatt 
törleszthetjük. Ennek az összegnek 
biztosítására a békeszerződés két 
rendelkezést tartalmaz: az egyik az, 
hogy Magyarország összes bevételeit, 
még azokat is, a melyeket a hsdi- 
kölcsönök kamatainak fizetésére szán
nánk, az antant javára minden más 
követelést megelőző zálogjoggal fog
iák megterhelni, a másik pedig, hogy 
Magyarországon nem lehet az adó

rendszer enyhébb, mint a kárjóvá- 
tételi bizottságban képviselt bármely 
antant-államban.

De a pénzbeli kártérítés mellett 
áruk szállításával is részt kell ven
nünk az antat-országok háborús 
kárainak megtérítésében.

Nekünk, a kiket forradalom, boiy- 
sevizmus és idegen megszállás csak
nem mindenünkből kifosztott, elveszik 
összes tengeri hajóinkat, folyami hajó
inkat felosztják az összes partmenti 
államok között, állampolgárainknak 
egész külföldön lévő vagyonát lefog
lalják, külföldön levő követeléseik 
megtérítéséért a magyar államhoz 
utasítják.

A békeszerződés 232. szakasza 
szerint a magyar kormányoknak és 
és hatóságoknak 1918. évi november
3-ika óta kiadott mindama rendelke
zései, amelyek külföldi állampolgárok 
jogait és érdekeit érintették, érvény
telenek és semmisek és a kormányok, 
hatóságok és a lakosság által oko
zott mindennemű kár, amely a kül
földi állampolgárokat és az olyan 
vállalatokat érte, amelyekben külföl
diek is érdekelve vannak, teljes mér
tékben megtérítendő. Ez Károlyiék és 
Kun Béláék számlája. Kötelesek va
gyunk a két fegyverszüneti szerződés 
értelmében az országot megszálló 
szövetséges csapatok költségeit fe
dezni.

Az ország szénszükségletét a béke- 
szerződés oly módon kívánja bizto
sítani, hogy a petrozsényi szénme
dence elszakitásával, a pécsi szén
bányák termelésének Jugoszlávia ré
szére való lefoglalásával még ben
nünket kötelez arra, hogy más or
szágoknak barnaszenet szállítsunk. 
Ez a rendelkezés annyira abszurd, 
hogy az ember nem tud komolyságá
ban hinni. Vetekszik ezzel komoly
talanságban a 208. szakasz intézke
dése, amely arra kötelez bennünket, 
hogy öt éven keresztül lássuk el 
Ausztriát, megegyezés hiányában a 
kárjóvátételi bizottság által megálla
pítandó mennyiségben és a belföldi 
áraknak megfelelő árakon, élelmi
szerrel, amelyért cserébe Ausztria 
nyersanyagot és iparcikkeket lenne 
köteles szállítani. De hát vájjon mi
lyen élelmiszert tudunk majd mi szál
lítani, amikor a Bácskát és Bánátot 
elveszik tőlünk.

A ki a magyar békeszerződést 
igazságos lélekkel figyelemre méltatja, 
annak önkénytelenül is kény tódul 
a szemébe, mert Magyarország ha
lálra ítéltetését látja benne m egírva... 
De ember tervez, Isten végez!

Erős akarat.
Galíciában történt 1918-ban ősszel. 

Oroszország felől jött egy vonat. 
Azon jött egy igen-igen Öreg ember. 
Olyan sovány, gyönge, reszketeg, 
roskadt, hogy azt hitte az ember, no 
»ebbe is hálni jár a lélek«, oly be
teges, erőtlen. Sokat láttam ilyen ag
gastyánt a galíciai falvakban. Bizto
san ez is olyan ! De nem ! Magyarul 
beszél. A hangja elhaló, fakó, erő- 
telen. Elmondja, hogy ő erdélyi ma
gyar ember. Még a háború elején 
eltűnt egyetlen fia az orosz harcté
ren Érzi, hogy »a föld lefelé huzza 
már«. Ebbe bele is nyugszik, eleget 
élt már. De abba, hogy a fiát még 
egyszer ez életben ne lássa, nem birt 
belenyugodni s elindult Nagyorosz
ország fogolytáborai felé, hogy meg
keresse az elveszett fiát. Kereste, ke
reste, de nem lelte. Bejárt sok tábort, 
de senki sem tudott az ő fiáról biz
tosat mondani. Elfogyott a pénze, 
nincs egy fillérje sem. Itt büszkesége 
könnyet hullat, mikor annyi pénzt 
kér, hogy hazamehessen Magyaror
szágba. a maga falujába —  meghalni., 
»Csak magyar emberek« segítségét 
kérte. Szép összeg gyűlt össze az 
öreg számára. A pályaudvar parancs
nokság tisztikara meghívta az öreget 
ebédre. Az asztalfőn, a parancsnok 
jobbján ebédelt e daróc ruhás, tiszte
letre méltó férfiú. A szíves vendég
látás után katonai utazási igazolvány
nyal és egy kisérő altiszttel elküldték 
haza, szép Magyarországba, hová 
»a föld húzta« a fiát kereső, galamb
ősz apát. Azóta talán már megtalálta 
elveszett fiát Annak a nyájában, aki 
mindenkire gondot visel, a jó Pász
tornál. Ilyen az erős, magyar akarat, 
melynek forrása a magyar szívben 
égő, ritka nagy szeretet.

Pass László István.

FöldmíYelés és növénytermesztés.
Ir ta : Németh Dénes áll. kertészeti feliigy.

A forgatás mélysége egyrészt az 
oda vetendő vagy ültetendő növény 
ebbeli igényeitől, másrészt pedig a 
talaj kötött, vagy kevésbé kötött 
voltától függ. Az átlagos forgatási 
mélység 60 ctm. Sekélyebben for
gatandó a kötött, mélyebben a lazább 
talaj, hogy a felső termőrétek épen 
odakerüljön, ahol majd a növények 
gyökerei is lesznek. A forgatási 
munka lényege abban áll, hogy a 
területnek egyik a legalacsonyabban 
fekvő szélén 1 méter széles és a
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szándékolt forgatási mélységnek meg
felelő árkot ásunk, belőle pedig a 
földet a külső partra kihánvjuk. 
Közvetlenül a már meglévő árok 
után kiássuk a másik, a harmadik, 
majd pedig a többi árkot és az 
egyes árkok földjét mindig az előző 
árokba hányjuk át. Végül pedig a 
legutolsó árkot, az első árokból ki
került és odahordott földdel fogjuk 
kitölteni. Ha a forgatandó terület sik 
fekvésű, akkor leghelyesebb két részre 
osztani azt és először csak az egyik 
felét majd pedig később a másik 
felét forgatni meg. Ha azután az 
egyik területrészen *a felső, a mási
kon pedig elienkezóleg az alsó részen 
kezdjük a forgatást, akkor sokkal 
könnyebb lesz a végeken maradó 
nyílt árkokat kitölteni, mert az erre 
szükséges földet, közvetlen szomszéd
ságban találjuk. A forgatás —  bár 
tökéletlenebbül —  erre alkalmas gőz
ekével, vagy állati erővel vont 
mélyítő-ekével is végezhető.

A boronálás történhet vasboroná
val (fogassal), vagy pedig tövis
boronával. A vasboronát ekével 
miveit területeken használjuk akkor, 
midőn vetés, stb. előtt a szántott 
talaj érdes felületét koronával elegyen
getve és apróra törve a magvak be
fogadására stb. alkalmassá tesszük 
és ha egyes szórva vetett magféléket 
kell a talajba belekevernünk. A tövis
boronára legtöbbször akkor van szük
ség, ha a már elvetett és csak igen 
sekély vetés mélységet igényelő mag
vakat takartatunk vele le.

Ásóval mívelt kisebb területeken 
a boronát a kézi vasgereblye helyet
tesíti. Leghelyesebb a gereblyézést 
az ásással kapcsolatban végezni, oly- 
képen, hogyha már valamennyit fel
ástunk, azt a még fel nem ásott 
területrészen állva, mindjárt gereb
lyézzük is meg, mert igy a már 
felásott területen, nem kell a gereb- 
lyézés végett újra taposnunk.

A hengerelés egyrészt a rögök 
összetörése, másrészt és főkép pedig 
a talajnak a már belevetett magvak
hoz való adonyomása végett törté
nik. Ugyanis a gyors és tökéletes 
csirába indulás, • kikelés csak úgy 
következhet be a magvaknál, ha 
azokat a hengerrel odanyomott s 
így a nedvességet is jobban tartó 
föld minden oldalon közvetlenül 
érinti. Kis területen, kerti ágyasok
ban eszközölt veteményezésnél a talaj 
lenyomkodására kézi hengert, vagy 
valami deszka lapot használunk. 
Tavaszonként a réteket is ajánlatos 
meghengerelni, hogy a télen át fel

fagyott talajt a gyökerekhez vissza
nyomjuk.

A kapálás két igen fontos célt 
szolgál, nevezetesen: a gyomirtást 
és a talaj hajcsövességének meg- 
akasztását. Minden gyom igen sok 
tápanyagot emel ki a talajból és el
sokasodva növényeink földfeletti fej
lődését is akadályozza. A talaj haj- 
csövessége pedig abban nyilvánul 
meg, hogy a talajban a nedvességtől 
származó gőzök feszitő ereje a fel
színre hatoló hajszál-vékony csövecs
kéket fúr és azokon a talajnedvesség 
gőz alakjában gyorsan elillan. Ha 
most már gyomirtás végett szükség 
szerint lehető gyakran kapálunk, ez
zel egyidejűleg a hajcsövességet, a 
gőzök útját is elrontva, betömitve 
talajunk gyors kiszáradását akadá
lyozzuk meg.

A töltögetést szintén kapával vé
gezzük és mint a kapálás is kettős 
célt szolgál. Eme kettős célja a töl- 
tögetésnak az, hogy a nagyobb lom- 
bozatu, de nem eléggé merev és 
erős szárú, a talajba gyökereikkel 
gyengén kapaszkodó növényeket ka
pával melléjük húzott földdel az el- 
dülés ellen megtámasszuk és ezáltal 
száraik alsórészét is a talajba jut
tatva dúsabb gyökerezésre késztes
sük. A mezőgazda leginkább csak 
a tengerit és a burgonyát szokta 
töltögetni. A zöldségtermesztőnek 
azonban majdnem minden növénye 
—  kivéve az évelők nagy részét —  
töltögetésre szorul. Hogy ezzel a 
munkával a talaj kiszáradását elő 
ne mozdítsuk, csak akkor töltöges
sünk, midőn növényeink fejlődésük
nek két harmadát, vagy háromne
gyedét elérték és így talajukat jól 
beárnyékolják. Rendszerint kétszer 
kapálunk, a harmadszori kapálással 
összefügően pedig töltögetünk is.

(Folyt, köv.)

H E T I  K R Ó N IK A .
A rokkantak a békeföltételek alá

írása ellen. A rokkant magyar hősök 
nyilt levelet intéztek Apponyi Albert- 
hez, megrázó szavakkal tiltakozva 
Magyarország megcsonkítása és a 
megalázó békeszerződés aláírása el
len. Ha kell, a mankójukkal is oda- 
állanak Magyarország védelmére.

A nyilt levél így szól:
Nagyméltóságu Apponyi Albert 

gróf, a magyar béked-Megáció elnöké
nek, nagyméltóságu Friedrich István, 
hadügyminiszter urnák, Horthy M ik
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lós fővezérünknek, továbbá Magyar- 
ország Területi Épségének Védelmi 
Ligája elnökségéhez.

Ma, 1920. január 18-án hozzánk 
jutott békeitélet bennünket, a világ
háború vérzivatarát átszenvedett rok
kant katonákat, könnyekre fakasztott.

Nem bocsájtkozunk részletekbe.
Mi, a háború áldozatai, az össze

törtek, a nyomorultak, a nemzetek 
érdekharcainak igazi vesztesei, nem 
kérjük, hanem egyenesen követeljük 
nagyméltéságodtól, hogy bár jöjjön 
pokoli szenvedés s ha kell boruljon 
lángba az egész világ újra, mi ismét 
ott leszünk. Jöjjön bár, hogy utolsó 
bajtársunkat a mankójával tegyék 
hősi sírba, de a békeitélet nevünkbe 
(rokkantak nevében) alá ne irassék.

M i szeparálni óhajtjuk magunkat 
azoktól, kik egy ilyen békét elfogad
hatónak találnak. Nem azonosítjuk 
magunkat azokkal, kiknek nevében 
ezt az örök szégyent hozó, megalázó 
békét alá fogják írni Nyomorúsá
gunkat. összetört testünket el tudnók 
vonszolni, de ezt a gyalázatot —  
nem, soha!

És most megcsuklik a térdünk, 
imára kulcsoljuk kezünket, mint annyi
szor a rohamok előtt, s bár béna 
testtel, de várjuk a riadót, ha kell, 
h o g y ... előre.

Budapest nyomora. Huszár Károly 
miniszternők meghívta az antant
misszió tisztjeit razziára, melynek 
során fölkeresték a vagonlakásokat 
a nyugati pályaudvaron, továbbá a 
külső váci-uti, különösen a hírhedt 
Lepsik és Tripolisz területén levő 
nyomortanyákat. Az antantmissziók 
tisztjeit rendkívül megdöbbentette az 
a leírhatatlan nyomorúság, melyet a 
külvárosi lakásokban találtak. Az 
egyik Dagály-utcai ház előtt, mely
nek egyik ablaktalan, félig bedőlt 
szobájában az egyik bérlő gyermeke 
most halt meg, az amerikaiak egyike 
a következő nyilatkozatot tette:

—  Láttam a leghirhedtebb kül
földi nyomortanyákat, de ilyen két
ségbeejtő Ínségnek soha sem voltam 
tanúja. Bécsben meglehetős alapos
sággal tekintettem meg a nyomor
tanyákat, de nyugodt lélekkel mond
hatom, hogy —  legalább a külső 
városrészekben — Budapest még 
sokkal nagyobb mértékben rászorult 
a támogatásra, mint az osztrák fő
város. Kötelességünknek tartjuk, hogy 
az eddiginél nagyobb mértékben igye
kezzünk Budapest segítségére sietni. 
Részletes értesítést fogunk hazakül- 
deni, hogy egész Amerika rokonér
zését erre a példátlanul nagyarányú
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lakás-, élelmiszer-, valamint ruházati 
ínségre tereljük.

A tiszántúli pusztulás. A Tiszán
túlon az igavonóállatok elrekvirálása 
miatt a termőföldek mivelése teljesen 
lehetetlen. A földeken térdig ér a 
dudva és a gaz. Az őszi munkák 
elvégzéséről szó sem lehetett és ez 
az oka annak, hogy átlagosan 1000-től 
1200 holdból 30— 40 hold van be
vetve, vagy fölszántva, de van olyan 
vidék is, ahol egy talpalattnyi szán
tás sincsen. Almássy gróf birtokán 
csak 4 ló van. Egy másik 2000 hol
das birtokon a románok 4 ökröt és 
3 lovat hagytak meg. A nagyobb 
gazdaságokban mind ugyanez a hely
zet — A kisgazdák helyzete még 
szomorúbb. Az állatok más határon 
legelnek, az istállókban csak egy-egy 
lépfenés ökröt, vagy tehenet lehet 
találni. Igen sok az állatjárvány, a 
mit Romániából hurcoltak be. A gazda 
családjával kapálja az ugart, hogy 
a jövő évi termést magának bizto
sítsa. Az egész Tiszavidéken egy apa
vagy egy anyaállatot nem lehet ta
lálni, továbbtenyésztésről tehát be
szélni sem lehet. Mindenütt eltűnt a 
vetőmag és ezért, ha a kormány a 
Tiszántúl kiürítése után vetőmagról 
gondoskodni nem tud, tavaszi vetés 
sem lesz. —  Elvittek minden mező- 
gazdasági eszközt. Egyedül a tisza- 
menti falvakban 6000 ekére, 4 —500 
triőrre 1000— 1500 rostára lesz szük
ség és ugyanilyen mennyiségben más 
gazdasági eszközökre. Sürgős szük
ség van szántógépekre, tavaszi vetés 
alá, búza-, zab-, árpa-, köles- és 
lucernamagra.

Hármasszövetség Magyarország el
len. A L ’Humanité-ban Paul Louis, 
az ismert szociáldemokrata iró Ren
ner prágai útjáról ir cikket. A többi 
között ezeket mondja:

—  Azok a jelentések, a melyek 
szerint Renner élelmiszer- és szén
segítségért utazik Prágába, elhallgat
ják az igazságot. Mindenki tudja, 
hogy Csehország maga is nagy élelmi
szerhiányban szenved. Ha tehát 
Ausztria csak Csehország segítségére 
volna utalva, akkor sokkal szomo
rúbb napokat kellene átélnie, mint 
a melyeket eddig átélt. A valóságban 
Renner azért utazott Prágába, hogy 
Tusár cseh miniszterelnökkel meg
vitassa a Magyarország ellen alakí
tandó védőszövetség (entente defen
sive) lehetőségét. A tárgyalás befeje
zése után Renner Belgrádba készül 
utazni, hogy a szerb-horvát-szlovén 
királysággal az előbbivel párhuzamos 
szövetséget kössön. Tehát uj hármas

szövetség készül Európában, hármas
szövetség, hasonlóan ahhoz, a me
lyet Franciaország, ÄHglia és Olasz
ország készül egymással megkötni.

EGYHÁZI k ö z é le t .
A H a ra n g s z ó  X l - i k  é v fo ly a 

m á n a k  1 -ső , 2 - ik ,  S - ik  és 4 - ik  
s z á m a i e lfo g y ta k . A z  e lő fize tés i 
év kezdete az első la p p é ld á n y  
kézhezvéte lé tő l s z á m it ta t ik .

A  csopo rtos  m e g rende lések 
n é l a  g y ű jtö k  és ta p k ih o rd ó k  
részé re  készséggel s z o lg á lu n k  
egy-egy  t is z te le tp é ld á n n y a l, h a  
ig é n y i ta r ta n a k  r á ja .

A „Luther-Szövetség“ munkában. 
Dunántúli Luther-Szövetségünk mindeddig 
kénytelen volt megelégedni azzal, hogy a 
taggyűjtés munkáját megindította és pedig 
igazán szép eredménnyel. Már eddig is, 
jóllehet a széiesebbkörü propaganda-akciót 
a váltakozó politikai áramlatok kedvezőt- 
lensége miatt kénytelenek voltunk mellőzni, 
101 alapító, 1366 rendes és 689 segítő 
tagunk van, úgy, hogy eddigi bevételünk 
32.000 korona volt. Az alapszabályok oly
módon intézkednek, hogy a vidéki vezető
séget az egyes gyülekezetek Luther-Szö- 
vetség-körei választják meg. A kedvezőtlen 
közlekedési viszonyok miatt ezt sem tud
juk most keresztülvinni. Hogy mégis a 
Szövetség munkába léphessen, az elnök
ség minden egyházmegyében felkérte az 
esperes urakat, hogy az egyházmegyei 
szervezet vezetését és ellenőrzését elvál
lalni szíveskedjenek. Ez a vállalkozás, ami
nek megtörténtében nem kételkedhetünk, 
lehetővé teszi a munkálkodást. A Luther- 
Szövetség négy szakosztálya közül ez al
kalommal a propaganda, a sajtó és egy
házvédelmi szakosztály kívánja megkez
deni működését. Már most jelezzük, hogy 
az evangélikus sajtó erősítése és saját 
sajtótörekvéseink megerősíthetése céljából 
a legközelebb erőteljes mozgalom indul 
meg.

A Harangszó legifjabb munkatársai.
Nemesleányfaluban az elmúlt évben öten 
járatták a Harangszót. Az idén Antal Ilonka 
és Kovács Lenke iskolás növendékek, ta
nítójuk, Halász Mihály, feklérésére gyűjtő
ívvel a kezükben házról-házra mentek 
előfizetőket gyűjteni s íme az előfizetők 
száma 16-ra emelkedett. A magunk részé
ről hálásan köszönjük a kedves leányok
nak szíves fáradozását s a jó Istennek 
gazdag áldását kérjük reájuk.

Raffay evang. püspök pásztorlevele. 
Raffay Sándor dr. evangélikus püspök pász
tori levelet intézett a bányai evangélikus 
egyházkerület összes lelkészeihez, intézetei
hez és gyülekezeteihez:

A ránk diktált úgynevezett béke nekünk 
— úgymond — keservet, kigondolóinak 
pedig szégyent készít. És nincs, aki meg
értsen, — nincs aki segítsen. Nincsen más
ban bizodalinunk, csak egyedül magábatért 
lelkünk öntudatra ébredésében és édes ha
zánkat ezer éven át „csodakép megtartó 
jóságos Istenünkben. Őt keil kérnünk, hogy 
erősítse ‘meg mindnyájunk lelkét a meg
próbáltatások elviselésére és megtiport

hazánk visszaszerzésére. Ezért elrendelem, 
hogy január 25-én, a szokott időben, a 
kerület összes templomaiban ünnepies 
gyászistentisztelet, az iskolákban pedig al
kalmas időben hazafias emlékünnep tartas
sák. Isten kegyelme és megtartó jósága 
emelje föl szegény megtiport magyar ha
zánkat !

Rábaszenttamáson január 11-én val
lásos estély volt. Baliko Lajos kőszegi lel
kész egyházi beszédet mondott Márk ev. 
VI. r. 17—29. verse alapján. Heródes k i
rály példájával bizonyítja, milyen káros az 
érzékiség, az élvezetvágy, amely őt köny- 
nyelmün esküvőre, majd hibáját álszemér
me miatt be nem ismerve, keresztelő János 
gyilkosává teszi. Szépen sikerült szavala
tokkal működtek közre: Szabó Esztike és 
Szabó Iduska (Pápáról) akik Tompa: A 
gólyához és Vörösmarty: A szegény asz- 
szony könyve c. verset adták elő, valamint 
Tóth Mihály, ki a Szózatot szavalta el ha
tásosan. Majd a keresztyén megújhodás 
szükségességét fejtegette előadásában Ba- 
likó Lajos. Az egyes számok között az is
kolás gyermekek énekeltek. Az estély vé
geztével tartott offerfórium eredménye 240 
korona, melynek felét a vármegyei inség- 
akció kapta, másik fele a Harangszó ter
jesztésére szolgál.

Veszprémvarsányban a hívek a kará- j 
csonyi ünnepekre 2100 koronát adomá
nyoztak egyházfentartási alapokra. Az ada- j 
kozás gyönyörű megnyilvánulása a vesz- 
prémvarsányi hívek áldozatkészségének.

A vadosfai anya- és leánygyüleke- ( 
zetben újabban a következő egyháztagok 
adakoztak gyülekezeti célokra: Szakács 
János és családja eltűnt Dénes fiuk emlé
kére az iskola céljaira 100, az összgyüle- 
kezeti fentartási alapra szintén 100 koronát 
adományozott. Egy magát megnevezni nem 
akaró vadosfai nőtag harangalapra 100, 
templomi gyertyákra , 20 koronát adott. 
Plejer Juliska elhunyt anyja emlékére 24 
szál gyertyát adományozott a templomi 
csillárokba. A zsebeházai 1. gyülekezetből: 
Jakab János Simon Karolin elhunyt József 
fiuk emlékére 200—200 kor. alapítványt 
tettek a zsebeházai és a vadosfai gyüleke
zetnél. A potyondi 1. gyülekezetből: özv. 
Halász Istvánná elhalt férje emlékére 1000 
korona alapítványt tett, özv. ifj. Takács 
Pálné elhalt férje, valamint elhalt János és 
Lajos fiainak emlékére a harangalapra 100 
koronát adományozott, özv. Rosta Bálintné 
elhalt férje emlékére 100 koronát adott a 
gyülekezetnek, a potyondi ifjúság az álta
luk tartott műkedvelő előadás jövedelméből 
500 koronát adott. A kisfaludi 1. gyüleke
zetből : Szűcs László elhunyt László fia 
emlékére 200 koronát adományozott a va
dosfai gyűl. fent. alapjára, Király Gizella 
200 koronát adott iskolai célokra, 8 szál 
gyertyát pedig a templomi csillárokba.

A kölesdi gyülekezetben az elmúlt 
évben az egyház céljaira a következő ado
mányok folytak be : Metz Józsefné 15, Pré- 
ner Jánosné 20, Farkas Isván 62, Greilich 
Istvánné 28, Eiler József 4, Szabó Istvánné 
20, Koritsánszky Ottó 740, Ákos István 
500, Mentz Erzsébet 12. Németh János 24, 
Szamer István 40, Benedek Jánosné 35, 
Benedek Istvánné 20, Eirich Imréné 10, 
Komlódi János 12, id. Koritsánszky Dénes 
110, Bálint György öreg u. 100, Benedek 
József 30, Greifenstein György Bellac 6, 
Bácsi András 20, Szarka József 10, Haffner 
András 20, Rábenstein György 5, Schmidt 
Ádám 10, Bőhrn István 6, ifj. Koritsánszky 
Dénes 200 koronát.
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A „H a ra n g szó “ előfizetési 
á r a : egész évre közvetlen  
küldéssel 2 0  kor., csopor
tos küldéssel (legkevesebb  

10 példány) 16 korona.
A „H a ra n g s zó “ te r je s z 
tésére befolyt adom ányok
ból szórványban lakó hí
veinknek Ingyenpéldányo

kat küldünk.
M eg je len ik  m inden vasár

nap.

Siralom az emberiségért.
KI tudna remélni, hogy jobb napot ér? 
A csillagokig feccsen föl a vér.
A nyomor látása is éget.
Siratom az emberiséget.

Szédületes gyorsan, száguldva haladt, 
Évezredet élt félszázad alatt,
Fenn szállt, magasabban a sasnál,
A mi rejtély, oldva van az már.

Föld, víz, levegő s a titkos erők, 
Hódoltak az emberi elme előtt.
A ravasz sátáni Ígéret,
A tudás termése, megérett.

S a büszke tudás elkezdte merész 
ilaugon hirdetni, hogy is let.. az ész, 
S nézve öröknek a kis buborékot,
Azt hitte, az ember a vég-ok.

De hogyha bezárul a sugaras ég, 
Elsápad a színes szappanbuborék. 
Felhőkből szózat dörgött a v ilág ra: 
„Megbüntet ten bűnöd átka."

S nőtt a kaján önzés, szűk lett ez a föld. 
„Utadban a szomszéd? vesszen el, öld!" 
S felgyújtva a négy sarkán a világot, 
Harc lett, aminőt a vén föld sohse látott.

Már tenger a vér, s még egyre csorog, 
őrület és Ínség torzan vigyorog,
Arat a halál, míg száz Babilonban 
Fény, zaj, zene, tánc, vígalom van.

De közéig a nagy éj komor-feketén, 
Elnémul a zaj, kialszik a fény. 
Sötétben az ember sírját maga ássa, 
S felharsog a sátán -rémes kacagása. 
1917. november 25. Vargha Gyula.

Egyetértés.
Irta: Fábián Imre.

Nevezetes,wklentőségteljes időt so
kat élt át nemzetünk; sok olyan tele 
volt, amehgnefc hidege évszázadok 
reményvirágait elfagyasztotta; sok

olyan nyara volt, amely -eső helyett 
vérrel és könnyel áztatta vetéseit; 
sok olyan tavasza, amely nem en
gedte kikelni az elvetett jó magot; 
sok ősze, amelyben vidám nótás 
kedv helyett komor gondokkal hom
lokán szüretelt a magyar gazda To
kaj lejtőin. Változatos történetünkben 
is alig van azonban idő, amely jö- 
vőnkre annyi jelentőséggel bírt volna, 
mint a mostani idő.

Vesztett háború után állunk, a 
kommunizmus borzalmas pusztításai 
után. Megbízottjaink az antant ha
talmaival tárgyalnak, hogy tőlük kér
jék életünk legelemibb feltételeinek 
biztosítását; uj képviselőházat állí
tottunk össze, uj egyéneket bíztunk 
meg, hogy helyettünk, érdekünkben 
éveken át munkálkodjanak, intézzék 
nemzetünk sorsát. Újból állapítjuk 
meg édes szomorú hazánk jövendő 
államformáját, hogy a régebbi idők 
királysági —  vagy az újabb idők köz- 
társasági államformájában éljünk-e?

Külön-külön is milyen fontos 
mindegyik I Milyen fontos a béke
kötés munkája, szinte létünk, nem 
létünk függ tő le! Milyen fontos az 
új képviselőház: jóvátudja-e tenni a 
múlt sok nagy hibáját, vagy még 
tovább ront, pusztít 1 Milyen fontos 
az államforma új megállapítása! Év
századok óta a magyarság most él
het e szent jogával először. Igazán 
nem a jelennek, legalább is első
sorban nem a jelen számára szóló 
feladatok. A jövő világa, a jövő 
Magyarországa, a gyermekeink, uno
káink Magyarországa alakul ki előt
tünk, részben miáltalunk.

E sok, nagy és súlyos feladat azt 
kiáltja fölünkbe: egyetértés ! Egyet
értés és pedig olyan egyetértés, ami
lyen nem sok volt, sajnos, nemze
tünk életében: »Átok verte meg a 
magyart, hogy ez soha össze nem 
tart.c Jgy volt! Nem tartott össze a 
magyar a tatár ellen; külön vált,

mikor a török gyilkolta, sőt még a 
negyvennyolcas nagy napokban is 
megengedte magának azt a passziót, 
hogy a vezetőség is egyenetlenked- 
jék 1 Ma már negyvennyolc is a 
múlté, akik akkor küzdöttek, jobbára 
elaludtak. Azóta hazánk legtöbb is
kolájában azon a kedves olvasmányain 
nevelik gyermekeinket, amely szerint 
egy végrendelkező kegyes öreg beteg
ágyához hivatta civakodó gyermekeit, 
lelkűkre kötötte, hogy az egyetértés
ben levő nagy erőt felhasználják. 
Hozatott velük egy kéve venyigét, 
abból a szálakat eltördeltette velük, 
de az egybekötött kévét nem tudták 
eltörni. így véste a jó öreg fiai lei
kébe t i  egyetértés áldását, hasznát, 
így akarja bevésni a mi emlékeze
tünkbe is !

Nem is igen próbálom megkér
dezni, hogy használt-e azóta nekünk 
ez a kis történet s az élet nagy 
története? Ezt hallom, amint minden
felé beszélik: velünk marad a szét
húzás, velünk született, velünk múlik! 
így van ez a világon mindenütt!

Mikor Izrael népe Egyiptomban 
a Fáraók alatt nagy nyomorúságban 
élt, az Ur meg akarta szabadítani 
őket, Mózes azt a parancsolatot 
adta népének, hogy Izrael népéből 
való minden család kenje be éjjelre 
a kapu félfát egy leölt bárány véré
vel, ez lesz számára a menekülés. 
Ebben azután a különben pártos 
izraeliták egyet is értettek, Ez az 
egyetértés, a bárány vére által terem
tett egyetértés megmentette elsőszü
löttjeik életét és megnyitotta szá
mukra a szabadulás útját! Ekkora 
egyetértés azelőtt se, azután se volt 
Izrael népében, ilyen nagy munkát 
nem is végzett soha azután!

Újból találkozunk a báránnyal, 
mint egy szíveket összekötő erővel 
az első keresztyének életében. Hány
féle nemzet gyermekei éltek ott 
Rómában I A nagyokat s a kicsinye
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két, a más nyelvet beszélőket össze
kötötte újból a bárány vére! Lent 
a katakombák, az erdők sűrűjében 
egy szó és egy lélek voltak, akik az 
Isten ama bárányára tekintettek. 
Akik arra néztek, azok körében nem 
volt különbség zsidó és görög között!

Ilyen összekötő kapocs nem volt 
még soha a földön, annyi egyetértést 
senki nem hozott a világra. Ha kö
zűié is voltak később viszályok, ha 
nevében is gyújtottak később mág
lyákat, ha nevét gyűlöletre használ
ták, az csak azt mutatta, hogy milyen 
messze kerültek tőle később az 
emberek. Ma a máglyát rakok utódai 
is beismerik ez t!

Nincs hatalom, amely összefűzni 
tudna bennünket ma sem, ha csak 
nem Istennek az a báránya, aki el
vette a világ bűneit! Míg az emberek 
csak a földet túrják s a földön civa
kodnak, egyet nem érthetnek. Itt 
mindegyiknek érdeke az, hogy mások 
rovására a husosfazekakhoz közelebb 
kerüljön. Itt kifogyott minden eszmény, 
minden nagy gondolat az emberek 
szívéből, felemelni, egyetértésre vinni 
csak az tudja őket, aki lett mi ne
künk út, igazság, élet 1

Tudom, hogy a jobb jövővel 
szemben támasztott vágyainkat még 
mi nyolc milliónyian (ennyi lakosa 
lenne a megcsonkított Magyaror
szágnak) se tudjuk összeegyeztetni. 
Békét kötni egy akarattal szinte nem 
tudnánk. Államforma dolgában is 
lesz köztünk vélemény különbség. 
Képviselőválasztásra nem sokkal

= = = =  T á r c a .  = =  

CB V E R S E K. 23
E lvégeztete tt.

Felhajtanak tehát a Golgotára;
Dacoltunk, buktunk, nincsen irgalom. 
Megyünk; nem állunk sírva, tétovázva, 
Bár fáj a lelkünk s lázadoz nagyon.

Judások adtak ellenség kezére,
Pilátusok szabtak törvényt reánk. 
Vádlottnak így mi volna más a bére,
Mint ami sorsra, íme, mink jutánk ?!

Jól van . . .  megyünk — fejünk némán le
lhajtva,

Végig kínlódjuk hát a Golgotát. .. 
Felváltja még, hitünk csak ezt sugallja, 
Húsvéti fény Nagypéntek alkonyát!

Szalay Mihály.

1920. február 8.

előbb húsznál több párt készülődött...
De ha ott a Golgota alatt talál

kozni tudnánk, ott megértenénk az 
egy igazságot: mincsen másban sen
kiben üdvösség, nem is adatott az 
ég alatt emberek között más név, 
mely által megtartatnunk kellene, 
mint az Ur Jézus Krisztusé!

Ez lenne az igazi egyetértés! Ke
ressük vele, általa nagy munkánk 
közben a megértést! Áz egyetértés 
jelentse végre nálunk annak az egy 
legfőbb igazságnak megérzését: nála 
nélkül semmit —  vele mindent cse
lekedhetünk !

A gyászoló Magyarország.
Gyászünnepi beszéd. 80. zsolt. 4—20. vers.

Irta: Novák Rezső.

A zsoltárköltő zokogó imádsága, 
a hazája romlása felett kesergő hon
fiúi bánat fájdaima sír fel keblünkből. 
Fekete, halottas fátyolt vont szeme 
elé Magyarország nemtője: Hungária, 
hogy ne lássa egy feldarabolt, porig 
alázott ország temetését, amint a fel- 
fuvalkodott győzők levagdalják tagjait 
s a zsákmányra éhes orvdámadók 
sírjába eresztik. Addig, amíg kard 
volt a kezében s a férfias elszántság 
tüze lobogott szemében, félelemmel 
párosult tisztelet környezte s a fél
világ megvert hadserege emlegette, 
— most hogy az árulás kiütötte ke
zéből a szabbját s becsületes jóhi
szeműséggel békére nyújtotta jobbját,

K u ru c  kesergő.
Míg Majtény felől síró felhő libben 
S egy fehér madár verdesi a felhőt — 
Tárogatómon hadd fújjak szelíden 
Halk kuruc-kesergőt 1

„ . . .  Csontos karabély .. . törött p iszto ly...
[kard . . .

Tárogatóból épül már a máglya!
Majtényi síkról mondhatunk-e dalt —
Uj tavaszra várva .. .?

Csontos karabély s kurucok szablyája 
Majényi síkon mind halomra hordva . . .  
Írva tán sorsunk kripta bús fa lára,. . .  
Vagy a csillagokba . . . ?

Minket a Balsors ostorral mért kerget?
A gyeplőt jobbra-balra miért rántja? 
Miért kell nékünk vonszolni a terhet — 
Porig lealázva?

Meddig hordjuk még véres keresztünket ? 
Nem volt elég: M#hács, Majtény, Világos?

durva taglócsapásokkal megölik, azu
tán szétdarabolják, nehogy még egy
szer életre keljen s rettegni kelljen 
újból elbusult haragját.

Kitett holttestét részvétlen, könny- 
telen közönnyel nézi a vén Európa. 
Megrázó tragédia viharzik el felet
tünk. Az európai kultúra védőbás
tyája, a nyugati civilizáció őrizője 
omlik össze, Nyugat és Kelet hullám
törő kőgátja zuzatik széllyel, amely 
ezer éven keresztül állta a török-tatár, 
német, szláv beolvasztási törekvések 
viharát, amely öntestével védelmezte 
a keresztyénség eszméit, amely leg
jobbjainak a százezreit áldozta fel 
azért, hogy a nyugati államok békés, 
nyogodt fejlődésben építhessék ki a 
polgáriasodás országútját. Történelmi 
hivatásunk tudatában imádkozó lélek
kel kiáltunk fel a zsoltárköltővel: 
Óh Isten, állíts helyre minket, mert 
van történelmi hivatásunk s a jövő
ben is lesz hatalmas politikai és kul- 
turszerepünk.

Alapigénk Izrael megalázott sor
sát, a pogány népektől szenvedett 
sérelmeit ecseteli megrázó szinekkel. 
A múlt emlékein borongó költő el
szorult szívvel vonultatja el előttünk 
a hajdan kor dicső eseményeit, ami
kor Dávid és Salamon királyok mesz- 
sze földön éreztették ellenségeikkel 
Izrael hatalmát és szilaj erejét. Most 
ellenség dúlja földjét, rabolja termé
sét, gúnyolja nemzeti önérzetét.

Alapigénk bánatos, panaszos hang
ját gyászoló magyar hazánk siralmas 
helyzetére vonatkoztatva, fájdalmas

Óh, felváltja-e fagyos bús telünket: 
K ike le t. .  . virágos . . . ?

Vagy nincs számunkra sehol irgalom ?
S ráírhatjuk már ősök címerére:
(Négy fehér folyó, hármas zöld halom) 
Vo l t . . .  Nincs többé . . .  vége . . . !  ?

. .  . Leszáll az alkony, síró szellő libben, 
Homályba vesz már nagy hegyeknek orma... 
Csak a csillagok néznek le szelíden 
Szegény kurucokra . .  .“

Horváth Imre.

Pogány mezőkön.
i .

Pogány mezőkön színes giz-gazok, 
Magasra törnek s le a porba hullnak,
És fölöttük új gazok virulnak . . .
így volt ez mindig és így lesz még soká’,
Az Ármány szelleme sokat ránt alá,
Míg a Szeretet diadalt arat . . .
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lélekkel sóhajtunk fe l: >Seregek Ura, 
Istene! állits helyre minket; világoltasd 
a te orcádat, hogy megszabaduljunk !«

A mi könnyharmatos szemünk 
előtt is elvonulnak ezeréves magyar 
hazánk dicső eseményei, látjuk lelki 
szemeinkkel párducos Árpád daliás 
vitézeit, amint szemükben tettrekész 
elszántsággal tüzes paripáikon elő
törnek Ázsia belsejéből s nehéz har
cok után elfoglalják a Kárpátok bér
ceitől övezett Magyarországot, a há
rom halom és négy folyam hazáját. 
Felelevenedik előttünk Istvánnak, az 
első magyar királynak alakja, aki a 
keresztyénség elfogadásával s a ki
rályság intézményével megalapítja 
azt az erős, valláserkölcsi alapon 
nyugvó államrendszert, mely jogren
det teremtett, békés gazdasági és 
kulturális fejlődést eredményezett, erős 
védelmet biztosított a külső ellensé
gekkel szemben. Előttünk egyetlen 
nép sem tudott hazánk területén ál
lamot alapítani, a magyar volt az 
első, amely államalkotó erejével meg
alapozta azt az egységes nemzeti 
államot, amely minden időben diadal
masan állta ki az események viharát. 
A nyugati keresztyénség elfogadásá
val mi lettünk a Njugat kultúrájának 
védőbástyája, a reánk ruházott ma
gasztos hivatás hordozója, a besenyő, 
mongol, törökdúlások feltartóztatója. 
Nagy Lajos, Hunyadi Mátyás idejé
ben oly impozáns erőt és hatalmat

II.

Tudósok kutatják a titkok titkait,
Cáfolják, megdöntik egymás tana it; 
Születnek új eszmék, új tanok,
Jönnek emberek, önzők, gazdagok ; — 
Magukat mind-mind, nagyoknak tekintik, 
Pedig a Végzettel szemben — senkik.

III.
Szavam, mint az esti barangszó,
Átzúg falvakon s dérlepett tájon,
Hogy a szenvedő vigaszra találjon . . . 
Lelkem dalolva száll a hangok szárnyán. 
Szunnyadó falvak fölött libeg;
Morált hirdet gonoszok tanyáján,
S szivüket jósággal tölti meg. —
Pogány mezőkre a Hit magváí szórja, 
Hogy nőjön rajtuk örökzöld vetés ; . . .  
Életviharban a gyengéket óvja,
És annak aki rabrobotját rójja.
Hirdeti, hogy: múló a szenvedés . . .
És örök az Isten, az Erény, a Jóság!
A földi lét csak könnyes öröm, — muian-

[dóság
Parancs, mint az esti harangszó,
Átzúg falvakon s dérlepett tájon,
Hogy a szenvedő vigaszra találjon . . .

Győrik György.

képviseltünk Középeurópában, hogy 
három tenger mosta határainkat s 
nyögte Mátyás bús hadát Bécsnek 
büszke vára. Mintha csak a zsoltár 
szavait olvasnók: »Hegyeket fogott 
el az árnyéka és a vesszei olyanok 
lettek, mint az Isten cédrusfái. Sar
jait a tengerig ereszté és hajtásait 
a folyamig.« (80. zsolt. 11 — 12 v.)

De reánk is elkövetkezett a keserű 
megaláztatás kora, a gyászos emlékű 
mohácsi vész, amikor porba hullott 
a nemzet hadserege és lábbal tapos
tatok meg dicsősége. Azonban a meg
próbáltatás idején sem hagyott el 
bennünket az isteni gondviselés. A 
Németországban meggyujtott szellemi 
szövéínek sugarai csakhamar bevi
lágították Magyarország területét is, 
a reformációval felszabadított evan
gélium vigaszt, enyhülést nyújtott a 
hazája romlása felett kesergő magyar
ságnak. Fellépnek az isteni ihlettel 
megáldott prédikátorok, kik a bűn- 
bánat és megtérés hirdetésével fel
rázzák a nemzetet halotti álmából, 
lángra gyújtják nemzeti önérzetét, 
ápolják, erősítik önbizalmát, kifej
lesztik kultúráját s képessé teszik 
arra, hogy a nagy nemzeti szeren
csétlenséget töretlen lélekkel elvisel
hesse. Az ő érdemük, hogy felvilá
gosodás, a lelkiismereti szabadság 
itt hazánk területén első Ízben iktatta 
törvénybe a törvény előtti egyenlő
séget és a vallásszabadságot. Nekik 
köszönhetjük azt, hogy a Bocskayak, 
a Bethlenek, a Rákóczyak fel tudták 
rázni a magyar alkotmány és leki- 
ismereti szabadság törvényes bizto
sítását. Mi magyar protestánsok vol
tunk azok, akik életükkel és vérükkel 
védelmezték a legszebb emberi jogo
kat, védték a nyugati protestantizmus 
ügyét s mi magyar protestánsok va
gyunk azok, akiket a győztes nyugati 
államok erőszakkal elszakítottak a 
Felvidéken és Erdélyben lakó három 
és félmillió testvérünktől, akiknek 
jajkiáltása hozzánk száll, akikért har
coltak és akiket megmentettek a 17. 
század ellenreformációjának idején a 
teljes elpusztulástól.

Mi, földresújtott, megalázott pro
testánsok történelmi hivatásunk tuda
tában férfias önérzettel kiáltjuk a 
győztes protestáns és velük szövet
séges államok felé: adjátok vissza 
véreinket, hitsorsainkat, állítsátok 
helyre hazánkat, szabadítsátok ki 
őket a román és cseh imperiálizmus 
karjaiból, mert rájuk mint őrállókra 
és az evangéliumi világosság terjesz
tőire szükségünk van és szüksége van 
az egész protestáns világnak!

A múlt bizonysága szerint tehát 
van Istentől nyert magasztos világ- 
missziónk és a fejlődés örök törvénye 
szerint a jövőben is lesz hatalmas 
politikai és kulturszerepünk. Úgy lát
szik az isteni gondviselés minket, 
magyarokat jelölt ki a jövőben is a 
nyugati keresztyénség és ennek esz
méin felépülő kultúra megvédelme- 
zésére. Amint hajdan török-tatárverő 
őseink öntestükkel tartóztatták fel a 
keleti barbárság áradatát, úgy most 
is a magyarság van arra hivatva, 
hogy fizikai és szellemi erejével, fe
gyelmezett gondolkodásával, erős 
nemzeti érzéstől áthatott hadseregével 
álljon útjába a kelet felől fenyegető 
bolsevizmusnak.

A közelmúltban is mi tartóztattuk 
feí ezt a Nyugat felé hömpölygő ára
datot, mi bénítottuk meg erejét s let
tünk érte kifosztott koldusok, hazát
lan menekülők, megtépett, megalázott, 
megcsúfolt magyarok 1 És a küzdel
münk még nem ért véget, azért se
gítségért kiáltunk a hálátlan Nyugat
hoz : Ne hagyjatok magunkra, adja
tok földet a fejlődéshez, adjátok visz- 
sza elrablott hazánkat, mert a mi 
győzelmünk a ti győzelmetek, a mi 
elbukásunk a ti elbukástok, a mi sír
halmunkba tűzött keresztfa a ti há
látlanságtokra mutat, melyért felelős
ségre von egykor a történelem! A 
nyugati keresztyénség sorsa, a nem
zeti alapokra épített államrendszer 
jövője függ Magyarország fenmara- 
dásától, mert a jövőben a hitetlen
séggel szövetkezett nemzetköziség 
fogja megvívni élet-halál tusáját 
a keresztyén erkölcsi tartalommal 
megtöltött hazafias érzéssel, a rom
lottság az erénnyel, a materiálizmus 
keresztyén világnézettel.

Ennek a harcnak első fázisa ha
zánk területén már lejátszódott: a 
keresztyén világnézet diadalmasan 
került ki az eszmék tűzkeresztségé
ből, a nemzeti érzés megifjodva, meg
erősödve lobbant lángra a magyar
ság szívében.

Csak arra vigyázzunk, hogy fogad
kozásunk ne legyen csupán fiatalos, 
könnyelmű fellángolás, ne legyen 
jelszavakban kimerülő ünnepieskedés, 
hanem a haza javáért a szebb, bol
dogabb, az egységes Magyarország 
jövőjéért való lankadatlan dolgozás, 
lemondó áldozatkészség, nemzeti ér
tékünkről való reális bizonyságtevés, 
mely gazdasági téren igyekszik a múlt 
hibáit, mulasztásait jóvátenni, az ér
dekellentéteket kiegyenlíteni, a munka 
egyedülálló értékét elismerni, a kor
rupciót kiirtani, egyedül az érdemet
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megjutalmazni, hogy boldog legyen 
hazájában a magyar és tudjon ragasz
kodni ahhoz a földhöz, mely kenyeret 
ad és egykor hantjával eltakar.

így lesz gyászünneplésünk az igazi 
hazaszeretet fogadalmi ünnepe, így 
magasztosul fájdalmunk könnyhar
mata a hazáért dolgozó munka meg
szentelt verejtékcseppjévé, így acélo- 
sodik meg karunk izomereje, szívünk 
reménysége, akaratunk tettrekész bá
torsága, amely tiltakozni mer és tilta
kozni fog minden időben és minden
hol az egységes magyar haza jogta
lap és erőszakos feldarabolása ellen, 
így fog orkánszerü viharban kitörni 
fájdalmunk jajkiáltása, amely elemi 
erővel fogja nyugat felé harsogni a 
gyászbaöltözött Magyarország dacos 
elhatározását:

Nem, nem, soha sem lesz Magyar- 
ország másé csak a magyaré! Nem, 
nem, soha sem nyugszunk bele a 
közös haza feldarabolásába, véreink 
elszakitásába, mert a nagy világon 
e kívül nincsen számunkra hely, áld
jon, vagy verjen sors keze, itt élnünk, 
halnunk ke ll!

„Tábori püspök,“
Egyik fővárosi újságban »A nem

zeti hadsereg tábori püspöke« cím 
alatt olvasom ezt a hirt: »A Magyar 
Kurir jelenti: A »fővezérség a tábori 
püspöki méltóságot P. Zadravecz Ist
ván szegedi ferencrendi házfőnöknek 
ajánlotta fe l. . .  el is fogadta. A fő
vezérség most Rómához fordult. . . «

Bármily kevéssé érezzük is magun
kat illetékesnek arra, hogy a fővezér
ség katona intézkedéseit bírálatnak 
vessük alá, mégsem hagyhatjuk szó 
nélkül ezt a hirt, mely a nemzeti 
hadsereg katonáinak lelki gondozását 
életbevágóan érinti. A protestáns 
egyházaknak régi sérelme volt az, 
hogy a tábori lelkészség az »uralkodó 
egyház« eszméjének megfelelően a 
római katholikus egyház törvényel
lenes kedvezésével volt szervezve a 
régi hadseregben. Ez a hir arról ta
núskodik, hogy ez a felfogás még ma 
is uralkodik. Mi a római katholikus 
egyházzal vállvetve óhajtunk dolgozni 
a keresztyén Magyarország felépíté
sén. De ennek a testvéri együttmű
ködésnek vége van, ha a római katho
likus polgártársak »keresztyén M a
gyarország « alatt »római katholikus 
Magyarországot« értenek.

Ha a római katholikus keresztyé
neknek a felekezeti béke a haza ér

dekében olyan fontos, mint nekünk, 
s mint ahogyan hangoztatják, akkor 
mérsékeljék hatalom- és uralom-vá
gyukat.

Zadravecz István ferencrendi főnök 
lehet igen jó főnök, igen jó hazafi, 
válhatik belőle igen jó püspök is, 
de római katholikus püspök. Az evan
gélikus, református, unitárius kato
náknak külön püspököket kérünk. 
Egyházunk vezetőségének figyelmét 
felhívjuk arra, hogy »tábori püspök« 
néven egy római katholikus szerzetest 
állítanak katonai lelki gondozás élére 
s ezzel a protestáns katonákat is hit 
tekintetében róm. katholikus vezetés 
alá helyezik. n . K.

Ujjáébredés.
Itt állunk megtörve, zokogva ezer

éves hazánk romjain, de lelkűnkben 
panasz helyett él az újjászületés vá
gva és reménye. Az ős szittya vér 
megmozdul ereinkben, érezzük, tudjuk, 
hogy nemzeti és vallási életünk épí
tésének elérkezett a döntő órája. El
érkezett a Keresztyén Magyarország 
felépítésének ideje. Oda állunk a ro
mok mellé, keblünkben lángol a haza- 
szeretet, fellélegzünk az évtizedek óta 
oly gyáván viselt lelki és erkölcsi 
bilincsek nyomása után, okulva a 
nemzet hibáin, okulva helytelen po
litikánkat követő kommunizmus bor
zalmain. Vájjon tudott volna-e idejutni 
a keresztyénség kiirtására irányuló 
kommunizmus, ha gyűlölködés helyett 
megértettük volna legszentebb hon
fiúi feladatainkat ? Vájjon tudott 
volna-e idejutni annak a keblünkön 
nevelt hitetlen és erkö'cstelenek 
uralma, hogy a sajtót, a vezető sze
repet teljesen magáévá tegye, ha már 
évtizedek óta krisztusi szeretettel együtt 
egyengettük volna a köveket az uj 
államélet felépítéséhez s ha egyek 
lettünk volna az évtizedek óta reánk 
nehezült rabság lerázásábán. Nem 
hihetjük. De legyünk szigorú bírái 
önmagunknak. Vajjen a keresztyén 
AAagyarország minden tagja elég erős-e 
az építéshez ? S vájjon mi, akik át
nézzük hivatásunk nagyságát, vájjon 
mi, kik készek vagyunk a végsőkig 
anyagi és erkölcsi áldozatok árán a 
küzdelemre, megtudunk-e küzdeni egy 
benső bajunkkal: a hitbeli közöm
bösséggel, fel tudjuk-e rázni a még 
mindig alvókat? Nagy feladatunk ez 
nekünk protestánsoknak: kétszeresen 
nagy, mert nekünk először is hitbuzgó 
egyházszeretettöl lelkes tagokat kell 
nevelnünk önmagunkból. Ha ezt minél

előbb nem tesszük, vájjon azok, akik
nek életében a hitélet nem mint fontos 
erkölcsi alap szerepelt, hogyan tud
nak kötelességük tudatára ébredni?

Tudunk-e hozzáfogni a építéshez, 
míg a belső építés, a belső erőd tett
rekész nem lesz?! Vájjon oda tudunk-e 
hatni azokhoz, kiknek most oly nehéz 
szeretni ezt a szerencsétlen hazát, 
mely oly áldásosán táplálta gyerme
keit a magyar rónák termésével, fehér 
kenyerével ? Igen ! érezzük, az erőt, 
de hiányzik a szervezkedés, a falusi 
gyülekezeteknek és híveknek tömörü
lése. Hiányzik még mindig a falvak
ban és szórványokban a várt protes
táns szervezkedés, mely nélkül a vá
rosi és egyik másik falusi gyülekezet 
szervezkedése meddő marad.

Igen fontos és örvendetes dolognak 
tartanánk falun is oly széles körben 
terjedő munkát egy Prot. népszövet
ség*) létrehozásában, mint amilyen 
kívánatos volna a kath. egyház erő
teljes munkájának példájára egyetlen 
lapunknak, a közkedvelt > Harangszó <- 
nak napilappá fejlesztése. Másodsor
ban egy műveltebb közönség számára 
megjelenő képes hetilapnak megindí
tása, pl. a Megyercsy Béla szerkesz
tésében megjelent és elnémult ma
gyarság érdekéért küzdő »Magyar
ság« c. közkedvelt lapnak ev. és ref. 
tőkén kölcsönösen hetilappá alakítása. 
Hisz alig van közöttünk, ki ne várná 
naponként a protestáns szellemű la
pokat. Ne féljünk a munkától! Mert 
ha jövőnket biztosítani akarjuk, tevé
keny munkával magunknak kell fel
ébrednünk ! Kovácsilé Gaál Karolin.

*) E célból alakult meg a Lutherszö- 
vetség. (Szerk.)

Földmívelés és növénytermesztés.
Ir ta : Németh Dénes áll. kertészeti feltígy.

Jó termés csak tökéletes növényi 
fejlődés után várható. Azonban mi
nél kifogástalanabb fejlődésüek a nö
vényeink, annál több tápanyagot 
emelnek ki a talajból, melynek vissza
pótlásáról trágyázás utján, mindenkor 
idejében és elegendőképen gondos
kodnunk kell.

Megkülönböztetünk ürüléktrágyát, 
istállótrágyát, komposzttrágyát és mű
trágyát. Az ürüléktrágya, az istálló
trágya és a komposzt általános, a 
műtrágyák pedig részleges hatásúak. 
Ugyanis míg az általános hatású 
trágyákban a legszükségesebb növényi 
tápanyagok, nevezetesen: a foszfor, 
a nitrogén, kálium és a mész mind 
jelen vannak, addig a műtrágyákban
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—  azok félesége szerint —  fent em
lített táplálékoknak csak egyike-má- 
sika található. Ebből következik azu
tán, hogy az általános hatású trágya 
minden növénynek megfelel, míg az 
alább részletesebben ismertetendő 
műtrágyák egyike-másika csak akkor 
lesz használva, ha valamely növény 
valamely tápanyagot különösen ked
vel (például a répafélék a foszfort) 
és főkép azt akarjuk a talajba jut
tatni.

A gyakorlati céloknak legmegfele
lőbb az istállótrágya, mely a vizelet
től átitatott alomszalma és állati, va
lamint az esetleg odahordott emberi 
ürülék keverékből áll. Minél jobban 
takarmányozzuk állatainkat, annál 
jobb trágyájuk is lesz. így pld. sokkal 
jobb trágyája van a hizó sertésnek, 
mint a soványnak. Igen értékes trá
gya anyagot szolgáltat az emberi 
ürülék, ez azonban sokszor — a lai
kusok utálata, ellenszenve miatt — 
minden haszon nélkül elkallódik.

A trágya jósága nagyban függ a 
kezeléstől is. A trágyatelepről a sok 
növényi tápanyagot tartalmazó trágya
lének elfolynia, elszivárognia nem 
szabad. Ezért tanácsos a trágyagödör 
fenekét, valamint rézsútos oldalfalait 
agyaggal kidöngölni, vagy — ami 
leghelyesebb —  cementhabarcsos tég
lával, esetleg kővel kirakni. Közvet
lenül a trágvalékutat kell készítenünk, 
olvképen, hogy abba a trágyatelep 
fenekén összegyűlő trágyalé, csator
nán, vagy alagcsövön stb. lefolyhas
son, honnan azután időközönként 
szivattyú segélyével, vagy más alkal
mas módon, vödörrel stb a trágyára 
megint felöntözhető legyen. A trágya- 
kut készülhet cementhabarcsos tég
lából, vagy kőből. Kisebb trágyate
lepnél, földbesülyesztett félfenekü pet- 
róleumos hordó is megteszi a szol
gálatot. A trágyatelepre kerülő trá
gyát egyenletesen szétteregetve réte
gesen kell egymásfölé rakni és az 
egyes rétegeket gondosan letaposni, 
hogy a trágyából minden levegő ki
szoruljon, mert ellenesetben a trágya 
megpenészedik és ezáltal értékéből 
sokat vészit. A trágyalékut tartalmá
nak időközönkénti felöntözésével a 
trágyát állandóan nyirkosán kell tar
tanunk s ha e célra nincs elegendő 
trágyalé, közönséges vízzel kell azt 
pótolnunk. Ha a trágyatelep trágyá
val megtellett, egyrészt a levegő ki
szorítása, a gyors, tökéletes beéred- 
hetés, másrészt az értékes ammónia
gáz lekötése végett is, be kell födel- 
nünk. Az ammónia-gáz tökéletesebb 
leköthetése végett tanácsos a telepen

felhalmozott trágya egyes rétegit a 
letaposás alkalmával trágyagipsszel, 
ennek hiányában tőzeggel, vagy 
agyaggal jól behinteni. Leghelyesebb 
ha két trágyatelepet készítünk egymás 
mellé, mert akkor míg egyiken a 
trágya kihordásra alkalmassá érik, 
a másikat használhatjuk. Trágyatele
pünk csak akkor felel meg igazán a 
célnak, ha a talaj felszíne fölé eső 
trágya oldalfalai függélyesek, mert 
akkor a fölébe helyezett földréteg a 
széleket is egyformán nyomja és a 
beéredés mindenhol egyenletes, töké
letes lesz. A trágyagödör oldalfalai 
is — ha téglából vagy kőből épít
tetnek —  függélyesek lehetnek.

Megkülönböztetünk szalmás, fél
érett, érett és szalonnás-trágyát. A 
szalmás és felérett trágya még nem 
kész trágya, tehát nem is használ
hatjuk, a szalonnás-trágya pedig már 
túl van érve, a talajon nehezen terít
hető el és tápanyagaiból is veszített. 
Legjobb tehát az érett trágya, mely
ben láthatók ugyan még az egyes 
szalmaszálak, de már teljesen elpu- 
hultak, szétszakadozottak.

Alkalmilag a kertész-ember friss 
(szalmás) trágyát is használ, de csak 
melegágy készítésre, melyről későbben 
lészen szó, legalkalmasabb erre —  
heves, meleg természeténél fogva —  
lótrágya.

Ha a különféle trágyanemekben 
válogathatunk, akkor nedves, nehéz, 
hideg talajoknál a lótrágyát, míg szá
raz, könnyű homoktalajoknál a 
szarvasmarha és sertéstrágyát hasz
náljuk.

X jól elkészített komposzttrágya 
is bővelkedik növényi tápanyagokban. 
Jól komposzttrágyát készíthetünk fia
tal és zöld növényi hulladékok, söp
redék-anyagok, hamu, állati hulladé
kok, szőlőtörköly stb. keverékéből, 
olyképen, hogy ezeket az anyagokat 
lehetőleg jó iszapos földdel rétegezve 
150— 160 cméter magasan laposte- 
tejü prizma alakjában felhalmozzuk 
és száraz időben többször vízzel, 
vagy még jobb ha trágyalével meg
öntözzük. Pár év múlva —  többszöri 
gondos átforgatás mellett —  minden 
növénynek megfelelő televényes jó 
trágyaföldet szolgáltat.

Műtrágyát leginkább háromfélét 
különböztetünk meg, úgymint: Fosz
for, nitrogén és kálium tartalmút. 
Foszfortartalmu műtrágyák a csont
liszt, a Thomas-salakliszt és a szu
perfoszfát. Nitrogéntartalrauak: a
börliszt, szaruliszt, vérliszt, a kén
savas ammónium és a Chilíe-i salét
rom. Kálium tartalmúak: a növényi

hamu (fa és egyéb elégetett növényi 
részek hamuja, tehát nem a teljesen 
értéktelen kőszén hamu), a strassfurti 
sók és a koncentrált káli-sók. Utób
biak különösen homoktalajra valók.

(Folyt, köv.)

H E T I  K R Ó N I K A .
Terjed  a já rv á n y . A spanyol jár

vány veszedelmesen terjed. Míg pél
dául az 1918. évi járvány idején 
egy-két százalék volt a halálesetek 
száma, most kilenc-tíz százalék az 
arány. A védekezés legfőbb módja: 
az egyéni tisztaság és köztisztaság. 
A főváros orvosi kara, a bakterioló
giai és a fertőtlenítő intézet, mint a 
múltban, most is a legnagyobb buz
galommal és a legpéldásabb köteles
ségtudással végzi el a föladatát.

LJjabb k iad a tás i e ljárás K un  Bé
láé  k  ellen. A budapesti államügyész
ség Kun Bé’a és társai kiadatásáért 
újabb jegyzéket intézett az osztrák 
hatósághoz. Ez már a hatodik kiada
tási kérelem. A legújabb kiadatási 
kérelem egyenként sorolja föl min
den egyes népbiztosnak bünlajstromát, 
amelynek alapján a kiszolgáltatását 
kéri. Kun Béla volt népbiztost 231 
rendbeli gyilkosság bűntettében való 
fölbujtói bünrészességgel, 16 rendbeli 
rablás bűntettében és 6 rendbeli lo
pás bűntettében való fölbujtói bün
részességgel és folytatólagosan elkö
vetett pénzhamisítással vádolja az 
államügyészség. Vádolja mint föl- 
bujtót az ukrán tisztek meggyilkolása 
és Mildner százados meggyilkolása 
ügyében és meleg szavakkal emléke
zik meg Romanelli olasz alezredes
ről, aki a további gyilkosságokat 
megakadályozta. Ismerteti a terror
csapatok szervezetét és kimutatja, 
hogy a terrorcsapatok intézményes 
eszközök voltak Kun Béla hatalmá
nak megtartásában.

Ú ja b b  kom m unista puccskísérlet 
Berlinben. A porosz nemzetgyűlés 
ülésén tárgyalták a közrend föntar- 
tására és az elsőrangú fontossággal 
biró üzemekre vonatkozó interpellá
ciót. Munkájukból elbocsátott vasúti 
munkások és hadviseltek megostro
molták a porosz nemzetgyűlés épü
letét, hogy az ülést megakadályozzák. 
Az előre értesített karhatalom min
den védőintézkedést megtett és az 
épületet drótsövénnyel vette körül. 
Összeütközésre nem került sor.

A vendek tiltakozása a délszláv 
államhoz való csatolás ellen. A szerb
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megszállás alatt levő vend községek 
Mikola Sándornak, a vendek buda
pesti megbízottjának a következő 
táviratot küldötték: »A szerb meg
szállás alatt levő vend községek 
nevében tisztelettel kérjük a béke
delegáció előtt nyomatékosan han
goztatni, hogy a vendek a délszláv 
államhoz való átcsatolásukba bele
nyugodni soha nem fognak, a magyar 
hazához hűek maradnak és kérik a 
főmegbizottakat és a magyar kor
mányt, hogy a vendek kérelmét Nyu- 
gatmagyarország sorsával kapcsolja 
össze és ugyanolyan mértékben ka
rolja fö l; ezt annál inkább elvárják, 
mert a vend nép az összes nemzeti
ségek közül kiválik 'hazafiságával.« 
A vend nép mindig együtt érzett a 
magyarsággal, érzi és tudja, hogy 
nyelvét és nemzeti jellegét itt e hazá
ban nem fenyegeti semmi veszedelem, 
míg a délszláv megszállás rövid ideje 
alatt máris kétségtelenné vált, hogy 
a délszláv államban a vend nyelv 
és nemzeti jelleg rövid idő alatt meg
semmisülne és hogy a délszláv állam
hoz való csatolás kulturális és gaz
dasági sülyedést vonna maga után.

H o rth y  parancsa. A fővezérség, 
hogy állásfoglalását úgy az aláren
delt csapatok, mint a közönség előtt 
leszögezze, a következő parancsot 
adja k i :

A koncentrációs kormány meg
alakítását annakidején, mint a nem
zeti hadsereg fővezére, közvetítettem 
az antant megbízottjával és írásban 
vállaltam a felelősséget a jogrend 
fentartásáért, azon határozott kikö
téssel, hogy ezen koncentrációs kor
mány vezesse az ország ügyeit a 
tiszta választások lezajlása után össze
ülő nemzetgyűlés megalakulásáig.

E megállapodást csak úgy értel
mezhetem, hogy a nemzetgyűlés meg
alakulása után egy ideiglenes állam
főt választ, ennek kezébe adja át a 
koncentrációs kormány mandátumát 
és ez ideiglenes államfőtől nyeri 
azután megbízatását az uj miniszter- 
elnök.

Szükségesnek tartom a fővezérség 
ez álláspontját a parancsnokságok
nak és csapatoknak kihirdetni és a 
közönségnek is tudomására hozni, 
mert feltett szándékom ez álláspon
tomnak minden —  bárhonnan jövő 
—  az eredeti megállapodással ellen
kező törekvéssel szemben érvényt 
szerezni. Az ország érdekében álló
nak tartom ugyanis, hogy a kon- 
centiációs kabinet csak a törvényes 
formák betartása mellett adja át 
helyét az újonnan megállapítandó

minisztériumnak, hogy így minden, 
az ország külpolitikai helyzetét és 
gazdasági életét veszedelmeztető ráz- 
kódtatás elkerülhető legyen.

A nemzeti hadsereg és karhatal
mak fegyelme és hazaszeretete biz
tosítékul szolgál nekem arra, hogy 
feltett szándékomat minden között 
keresztüíviszem. H orth y  s. k.

Kolcsak a  bolysevikok fogságában. 
Az angol külügyi politika vezető
körei nagy izgalomban vannak, a 
mióta a moszkvai szovjetkormány 
mesterkedése felborulással fenyegeti 
Ázsia nyugati felében a különböző 
mohamedán országok hatalmi egyen
súlyát. Mert Ázsiában eddig az 
egyensúly két támasztópillére Orosz
ország és Törökország volt. A törö
kök akadályozták Oroszország ter
jeszkedését, viszont az orosz poli
tika siettette Törökország felbomlását. 
Az orosz kormány féltékenysége 
nyomta el a pánturán propagandát, 
viszont a perzsák függetlensége aka
dályozta meg, hogy az oroszok az 
Indiai-óceánig, illetve a törökök füg
getlensége, hogy a Földközi-tengerig 
jussanak.

Az angol politikának ezt az akillesi 
sarkát támadta meg a szovjetkor
mány s mivel a jelek szerint nin
csen kizárva egy muzulmán szent 
háború kitörésének a lehetősége, 
Lloyd-George a szükséges katonai 
intézkedések előkészítése végett sür
gősen magához kérette Párisba 
Churchil hadügyminisztert, Long ten
gerészeti minisztert, Beatty admirálist 
és Wilson vezérkari főnököt.

Oroszországban ezalatt az ellen- 
forradalmi akciók utolsó fejezete 
játszódik le. Kolcsakot minisztertár
saival együtt elfogták a bolysevikok 
s a még szabad területek fölött való 
hatalmon Szemenov és Horvát tá
bornokok marakodnak.

Jellemzőek az Oroszország belső 
átalakulásáról és a rémetek térfog
lalásáról érkezett hírek is. A szi
bériai vörös hadsereget, hitelt ér
demlő forrás szerint, Blücher német 
tábornok vezeti, Omszkot pedig az 
lsen német tábornok vezetésével mű
ködő 28-ik vörös divízió foglalta el. 
Azonfelül német szakemberek mű
ködnek tanácsadóként a moszkvai 
rendkivüli katonai tanács mellett.

A belső átalakulást illetően a 
bolysevik munkástanácsok elfogadták 
azt a tervet, hogy a heti ötnapos 
munkaidő a hatórás munkabeosztás 
elvetésével behozzák a tizenkétórai 
munkaidőt. Egyúttal a szovjelkor- 
mány, mivel elég erősnek érzi magát,

elhatározta, hogy legközelebb meg
szünteti a terror rezsimjét, sőt a 
halálbüntetés eltörlésének gondola
tával is foglalkozik.

EGYHÁZI KÖZÉLET.
Hírek, hirdetések és minden

nemű befizetések egyenesen a 
kiadóhivatalhoz küldendők.

A H a ra n g s z ó  X í - i k  é v fo ly a 
m ó in a k  1 -ső , 2 - ik ,  3 - ik  és 4 - ik  
s z á m a i e lfo g y ta k . A z  e lő fize tés i 
év kezdete  az első la p p é ld á n y  
kézhezvéte lé tő l s z á m ít ta t ik .

A  csopo rtos  m e g re n d e lé se k 
n é l a g y ű jtő k  és la p k ih o rd ó k  
részé re  készséggel s z o lg á lu n k  
e g y-egy  tis z te le t p é ld á n n y a l,  h a  
ig é n y t ta r ta n a k  r á ja .

Nemzetgyűlési képviselő. Scholtz 
Ödön ágfalvi lelkészt, esperest a nagy
martom kerületben egyhangúlag nemzet
gyűlési képviselővé választották.

V igyázzunk! Keresztyénegyesülésről, 
felekezeti békességről beszélnek mindenütt. 
Nagy szükség is van erre a mai nehéz 
időben. Budapesten egyik nagygyűlésen 
lelkesedéssel mondták ki, hogy hazaáruló
nak kell tartani, aki lélekhalászattal és 
más felekezet megsértésével rombolja a 
kívánatos békességet. Mi amennyire raj
tunk áll, nem is bolygatjuk a békességet, 
nem foglalkozunk lélekhalászattal nem sér
tegetünk másokat azzal, hogy csak mi 
vagyunk keresztyének, csak a mi egyhá
zunk egyedül üdvözítő egyház s nem kí
vánjuk, hogy más felekezetek rovására 
legyünk elsők, gazdagok és hatalmasak, 
hanem csak, amint a törvény mondja, 
egyenlő keresztyének akarunk lenni mások
kal. De a katholikusok közül egyesek 
most sem tudják megtagadni eddigi szoká
sukat; ki-kivetik a hálót, hogy a maguk 
egyedül üdvözítő egyházába mentsék a 
veszendő eretnek lelkeket. Erről már a 
múlt évfolyamban is kénytelenek voltunk 
megemlékezni. Most ismét megtörtént ese
tet közlünk. Lovászpatonán egyik vegyes
házasságból fiúgyermek született. Az apa 
evangélikus, az anya katholikus Egybe
kelésük előtt gyermekeik vallására nézve 
egyezséget nem kötöttek, tehát az újszü
lött fiú országos törvény szerint az apja 
vallását követi. Az anya azonban katholi
kus rokonságával együtt azt kívánta, hogy 
a gyermeket a katholikus templomban 
kereszteljék, mert nem akarja, hogy gyer
meke ne legyen keresztény. Az evang. 
lelkész az anya betegségére való tekin
tette! nem támasztott ebben nehézséget, 
de tudtára adta a családnak, hogy a gyer
mek, akárhol keresztelik, törvény szerint 
evangélikus, ezen változtatni nem lehet 
és csak evangélikusként anyakönyvezhető 
el, ezért a keresztelő plébánosnak át kell 
küldenie az adatokat ő hozzá. A gyer
meket megkeresztelték s amint az apa 
vallomásából kitűnt, a plébános két tanú 
előtt beleegyezést íratott vele alá, hogy a 
gyermek katholikus és a kath. hittől semmi 
el nem szakaszthatja. Az evang. lelkész 
erre hosszabb várakozás után előbb levél
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ben kérte a gyermek adatait, majd sze
mélyesen ment el a törvénytelen eljárásról 
és az adatok elmaradásáról felvilágosítást 
kérni A plébános magyarázni kezdte, hogy 
ő jogosan járt el mikor a gyermeket el
keresztelte s csak akkor jutott más véle
ményre, mikor az evang. lelkész határo
zottan kijelentette, hogy eljárása törvény- 
ellenes és kénytelen miatta megtenni a 
szükséges lépéseket. A legérdekesebb pe
dig az, hogy a katholikusok közt az a 
vélemény terjedt el, hogy a „lutrános pap 
pörrel és erőszakkal vette el a katholikus 
gyermeket." Ez ugyan nem meglepő, mert 
sokszor megtörténik a farkas és bárány 
meséje, de jó intő jel, hogy vigyázzunk, 
mert egyesek a keresztyénegyesülés jel
szavát megtévesztésünkre és megrablá- 
sunkra szolgáló álarcnak használják és 
még minket érhet az a vád, hogy a vizet 
megzavarjuk, mikor a törvénytelenségnek 
ellene állunk és a másét nem bántva csak 
magunkét védelmezzük.

A ká lv in is ta  p o lit ika i szövetség nagy
gyűlése. A Kálvinista Politikai Szövetség 
február 2 ári a Ráday-utca 28. szám alatt 
levő dísztermében szervezkedő nagygyűlést 
tartott, amelyen Hamar István református 
teológiai tanár előterjesztette a Szövetség 
alapszabálytervezetét, Sebestyén Jenő dr. 
református teológiai tanár pedig előadást 
tartott a következő címen: A kálvinista 
politika érvényesülése Hol'andiában.

A lébényi gyülekezetnek néhai Tóth 
János és felesége 200 koronát hagyomá
nyoztak. A prezbitérium a hagyományból 
alapítványt létesített a hagyományozok 
nevére.

A vallás- és közoktatásügyi m in isz
te r nyila tkozata. A budapest-országuti 
plébánia egyházközségének gyűlésén Haller 
István vallás- és közoktatásügyi miniszter 
többek között ezeket mondotta: A kath. 
autonómiát mindeddig azért nem lehetett 
tető alá hozni, mert azzal a többi keresz
tény felekezet mindig olyan követeléseket 
kötött össze, a melyek elől mi a múltban 
elzárkóztunk. Ne vitatkozzunk most azon, 
vájjon jogos-c, vagy nem ez a követelés. 
Csak egy szempontot tartsunk szem előtt, 
hogy Magyarországon a kereszténységet 
egy táborba hozzuk. Ki akarjuk küszö
bölni az ellentéteket, a melyek katholikusok, 
reformátusok, unitáriusok, luteránusok kö
zött vannak. Nekünk el kell fogadnunk 
azokat a követeléseket, a melyeket a többi 
felekezet támaszt velünk szemben, hogy 
végtére minden fullánkot kitépjünk a ke
resztény szívekből és testvéri szövetséget 
kössünk egymással. Ezért az 1848: XX. 
törvénycikk komoly végrehajtására kell 
gondolnunk, nekünk szándékunk is van, 
hogy a lehetőségnek megfelelően azt végre 
is hajtsuk.

Egyházi élet a gyékényesi evang. gyü
lekezetben az 1919. évben: A 700 és egy
néhány lelket számláló gyékényesi gyüle
kezetben született 8 fiú és 12 leány; 
meghalt 10 férfi és 10 nő, konfirmáltatott 
11 fiú és 19 leány, házasságra lépett 19 
tiszta és 3 vegyes pár. Egyházunkba át
tért 1 nő. Különböző célokra a következők 
adakoztak: 1. Egyházfentartási alapra: dr. 
Ittzés Zsigmond felügyelő, Rituper György 
200—200 K, Korosa András és fel. Ritecz 
Kata 100 K. Urházára'. N. N. 150 K, Nagy 
János és fel. Kovács Katalin, özv. Ritecz 
Jánosné 100-100 K, N. N. 50 K, Varga 
András 40 K, özv. Peti Józsefné 30 K, 
Török István, Nagy Jánosné, N. N , Ritecz

János állomási, N. N. néh. Barna Mihály 
emlékére, Ritecz József pécsi lakos, N. N , 
özv. Barna Józsefné 20—20 K, Szeles Jó
zsefné szállási 8 K, Harangalapra: Kiss 
Sándor Márton és neje 80 K, N. N. 40 K. 
Oltár és szószékalapra : Lőrincz Sándorné 
Péter Katalin 100 K, ifj. Korcsmár Jánosné 
30 K, Horváth Lajosné, Ritecz Istvánná 
Lőrincz Katalin, Varga Jánosné Ritecz 
Erzse 20—20 K, Ritecz Sándor Máté, Ritecz 
Sándor Máténé Lőrinc Katalin, Kis József, 
Petroczi Mihály, N. N., Geges Józsefné, 
ifj. Kovács György, Balázs István, Bogár 
Ferenc, özv. Ritecz Andrásné, Tóth József 
10—10 K, ifj. Kovács Györgyné Becseics 
Zsófi 5 K, Füstös Jánosné 4 K. Ugyané 
célra advent 3. vasárnapján vallásos est 
jövedelme: 124 K 78 f. Gyámintézetre be
folyt : 406 35 K. Helyi gyámintézeti tőke 
növelésére: 76 K. Kerületi sajtóalapra: 
13 K 25 f. A veszprémi gyülekezet segé
lyezésére : 406 K 40 f A megkonfirmált 
fiuk és leányok egyesülete is megalakult 
az egyházszerelct s a vallásos élet növe
lésére, s ezzel kapcsolatban a vasárnapi 
iskola 75 taggal. A gyülekezeti ncegylet- 
nek bevétele v o lt: 272 K, kiadása: 442 K. 
A gyülekezeti nőegylet kezelésében levő 
konfirmációi alapra adakoztak: Lőrincz 
Ferenc és neje Kis Erzse Zsófi leányuk 
konfirmációja emlékére 200 K, Korcsmár 
Katalin, Lőrinc Ilona, Petroczi János 50—50 
K, Berényi Ilonka 40 K. Kovács Zsófi 30 
K, Varga Sándor, Imre György 25—25 K, 
Rituper Erzsébet, Bosznai lstvánné, Dö- 
mötörfi Mihályné, Imre Katalin, Ritecz Ka
talin, Rituper András, Ritecz Örzse, Ritecz 
István, Ritecz Kata, Rilecz Kata 20—20 K, 
Tóth Katalin 15 K, Kiss József, Ritecz János, 
Kis Erzse, Lőrincz Teréz, Hadi Katalin, 
Dezső Katalin, Kiss József, Horváth Zsófi 
10—10 K, Ritecz Zsófi 8 K. A szibériai 
hadifoglyok segélyezésére adakoztak: ev. 
nőegylet, Horváth Mihályné, Lőrincz József 
és családja 200—200 K, Horváth Lajos, 
Ritecz György 100—100 K, Korcsmár Já
nosné, Lőrincz Sándor, Korssmár János, 
id. Kis János (mester), Petroczi Sándor, 
Péter György 50—50 K, Korcsmár József, 
Ritecz István 40—40 K, Korcsmár György
né 32 K Tatár Józsefné, özv. Petróci 
Mihályné, Korcsmár György, Lőrincz An
drás, Petroczi Andrásné, Kis Józsefné, Kis 
Józsefné, Kovács György 30—30 K. Magyar 
Jánosné, Becseics Ferencné, Petrcci An
drásné, Kovács Józsefné, Petroci Mihályné, 
Lőrinc Isívánné, Szenyéri Józsefné, Imre

Iózsefné, Katona János, Lőrincz Andrásné, 
Corcsmár Györgyné, Riluper Jánosné, ifj. 

Becseics Mihályné, HorvátJánosné, Becseics 
Józsefné, Lőrinc András, Ritecz Jónás, 
Korosa József, Lőrinc Ferenc, Lőrincz 
Zsófi, Kis András, id. Korcsmár György, 
Becseics György, özv. Lőrincz Mihályné, 
Korcsmár Andrásné, Varga Mihályné, Ritecz 
Sándor, Gerencsér Jánosné, Imre János, 
özv. Kis lstvánné, Petroczi Józsefné, Kovács 
Jánosné, Imre József, Ritecz József 20—20 K, 
Ritecz János 12 K, Jánosa lstvánné, Kis 
Sándorné, Petroczi lstvánné, Rituper István, 
Ritecz János, Hadi Józsefné, Csapó Sán
dorné, Ritecz Sándor, Tóth József, Lőrincz 
Zsófia Petroczi Mihályné, Imre Andrásné, 
özv. Ritecz Andrásné, Becseics János, özv. 
Ritecz Jónásné, Péter András, N. N., 
Barna Mihály, Ritecz Mihály, Ritecz András 
(bander), Magyar Mihály, özv. Vukán 
Jánosné, Szeles János, Balázs István 10—10 
K, Török István 4 K, Ritecz Jánosné 20 
K, Kis András 20 K. Ugyané célrá kará
csonyestéjén kitett tányérból 185-14 K.

A várpalotai ev. egyház ifjúsága
Niederland Vilmos tanító vezetése mellett 
1919. december 31-én jótékonycélu műked
velő előadást rendezett, amelyen a követ
kező felülfizetések történtek : Farkas János 
gyógyszerész 105, id. Mórocz Sándor 100, 
dr. Zwickl Pál 85, Molnár János 80 Hor
váth Lajos, ifj. Mórocz Sándor, Mórocz 
György, Nagy Imre 50—50, Hrabovszky 
György, Jancsek Pál, ifj. Bánki Sándor, 
Kovács Farkas, fmrkns Miklós 40—40, 
Mórocz János. Soos Gyula, Máriási István, 
Nagy András, Istenes Gáspár, Hülber János, 
Varga István 30—30, Végh Sándor 25, dr. 
Rutsek Pál családja 24, Horvát János, 
Mórocz A. Lajos, Varpa Lajos, Szalai Já
nos. Mórocz A. Gyula, Bánki András, özv. 
Farkas Józsefné, ifj. Mórocz József, Papp 
Elemér, Kis Samu, Mórocz Ferenc, Tóth 
György, Tillinger Sándorné, Brokes Béla, 
Bus István, ifj. Kránitz János, id. Soós 
Lajos, Cseicsner Milike, dr. Fatér István, 
Makó István, Soós J. János, Gulás Gyula, 
Biroczky Imre, Eőry Mihályné 20—20, 
Bus lstvánné 16, Bárdosi Lenke, Márton 
József, Berky József, Lengyel Kálmán, 
Kolbenheier Béláné, özv. Mészáros László- 
né, Tímár János 15— 15, id. özv. Mórocz 
Lajosné, Tucska Ferenc, Mórocz András, 
Bucsubázi Károly, Rédli Vilmos, Soós 
József, Grüli Mátyás, Benkő József, Vajda 
András, Tóth Mihályné, Bar ha Gusztáváé, 
Fülöp Jánosné, Proksa Mihály. Szandt- 
mann József, Finta Mihály, id. Fülöp 
Károlyné, Grabeuhoffer Ferenc. Fülöp 
József, Szajp József, Szakály százados, 
Nagy Károlyné, Mórocz S Gyula, Szurok 
János, Knapp Hugó, Weinreich Ferenc, 
Szombati József, Kajári László id. Krá
nitz János, Nagy Antal, Kis Elek, Haru 
Lajos, Ba itz Antal 10—10, Lancsár M i
hály 8, Nagy Miklós, Török Gyula, ifj. 
Varsányi Ferenc. Lovassy Árpádné, F.l- 
szekker Kálmán, Filszekker József, Glatz 
Viktor, Borzas lstvánné, Timár Lajos, 
Beleznay István, Palásti Erzsébet, Németh 
Ferencné, Kajári Miklós, Soós Károly, 
Palásti Margit, Kuglin Anna, ifj Fiilöp 
Károlyné, Mórocz A. György, Bus Viktor, 
Vajda Dezső, Pető Jánosné 5—5, Tóth 
Mihályné 3, Ritt Ilona, Ritt Margit 2—2, 
Fülöp Karcsi, Selmeczkv István 1—1 K-t. 
Összesen : 2082 K A jótékonycélú előadás 
9044 K tiszta jövedelmét a gyülekezet 
villanyvilágítás bevezetésére fordítja.

CSALÁDI ÉRTESÍTŐ.
Gyászjelentés. Alulírottak úgy a ma

guk, valamint a nagyszámú rokonság ne
vében fájdalomtól sajgó szívvel jelentik, 
hogy a szeretett férj, jóságos apa, nagy
apa, após, testvér és rokon Edvy Ferenc 
földbirtokos, Sopronvármegye törvényható
sági bizottságának tagja Edvén, 1920. évi 
január hó 22-én este fél 9 órakor, munkás 
életének 66-ik, boldog házasságának 42-ik 
évében rövid szenvedés és az Ur vacsorá
jának ájtatos felvétele után, visszaadá te
remtő urának nemes lelkét. Felejthetetlen 
kedves halottunk földi porait 1920 január 
24-én délután 2 órakor helyeztük az edvei 
evang. temetőben örökös nyugovó helyére. 
Áldásos volt éle'e, legyen áldott emléke
zete ! Özv. Edvy Ferencné Edvy Lidia öz
vegye. Edvy Lajos, Edvy Jenő, Sokorayné 
Edvy Etelka, Tóthné Edvy Karolina gyér-
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mekei. Sokoray Elek, Tóth Károly vőjei. 
Edvy Lajosné Takó Juliska, Edvy Jenőné 
Kováts Terus menyei Máthis Jánosné Edvy 
Teréz testvére és szépszámú unokái

HIBEK.
A pártok számaránya. A választások 

végleges számaránya a következő : Keresz
tény nemzeti 76. Kisgazda párti 49, De
mokrata 4. Pártonkívtili 2. Keresztény 
szociális gazdasági 1. Pótválasztás 31.

Tiltakozás az ország megcsonkítása 
ellen. Huszár Károly miniszterelnök címére 
az ország meg nem szállott területéről 
még mindig tömegével érkeznek táviratok, 
amelyekben tiltakoznak az ország meg
csonkítása ellen és állást foglalnak Magyar- 
ország területi épsége érdekében. Újabban 
53 községből érkezett ilyen tartalmú távirat.

Az aprópénzhiány orvoslása. A pro
letárdiktatúra bukását követő időben fel
lépett aprópénzhiány megszüntetése végett 
a budapesti kereskedelmi- és iparkamara 
annak idején felterjesztéssel fordult a kor
mányhoz, kérve a 20 és 10 filléres vasp. nz 
kiverésének sürgős folyamatba vételét. 
Mint most a kamara értesül, a pénzügy- 
miniszter elrendelte, hogy a Körmöcbányá
ról megmentett pénzverőgépekkel felszerelt 
pénzverőüzem a 10 és 20 filléresek kive
rését haladéktalanul kezdje meg. A pénz
verő már teljesen be van rendezve és hir 
szerint a napokban megkezdi működését. 
Előreláthatóan naponta 200 000 darab vas
pénz fog a pénzverőben elkészülni, ami 
jelentékenyen hozzá fog járulni a kereske
delmi és vásári forgalom lebonyolításának 
megkönnyítéséhez.

Nem vetnek a fe lfö ldön. A csehek 
erőszakos rekvirálásai a felvidéki gazdák 
körében igen elkeseredett hangulatot kel
tettek. Ennek következményei máris tapasz
talhatók, amennyiben a gázdák földjeik 
legnagyobb részét szántatlanul, vetetlenül 
hagyják.

A német köztársasági elnökjelöltek.
A berlini sajtó tárgyalni kezdi az uj elnök
választás eshetőségeit. Vita vau abban a 
kérdésben is, hogy a választás az amerikai, 
a francia, vagy a svájci rendszer szerint 
történjék-e. Köztársasági elnökjelöltekként 
szerepelnek: Miksa bádeni herceg, Ébert, 
Hindenburg, Damaschke agrár-reformátor, 
Rupprecht bajor herceg, Förster tanár, 
Payer demokrata és Wermuth berlini 
polgármester.

A világ búzaszükséglete. A világ 
búzaszükséglete, párisi szakkörök jelen
tése szerint, a következőképp alakul k i : 
Franciaország 90 q, Anglia 75 q, Olasz
ország 70 q, Spanyolország 40 5 q, Bel
gium 17 q, Németország 58 q, Magyar- 
ország és Ausztria 70 q. Ezzel szemben 
Franciaország termése 48 q, Angliáé 21 q, 
Olaszországé 42 q, Spanyolországé 37 q, 
Belgiumé 2 q, Németországé 25 q, Magyar- 
ország és Ausztriáé 40 q. Az összes or
szágok saját termése 215 q, fogyasztási 
szükséglete 480-5 q, behozatali szükséglete 
195 5 q. (Megjegyezzük, hogy az összes 
q millió métermázsákban van értve.)

Kötelező katonai szolgálat Ameriká
ban. A szenátus hadügyi bizottsága kilenc 
szavazattal öt ellénében elfogadta a 18— 
21 éves ifjúság kötelező katonai kikép

zésére vonatkozó indítványokat és a had
sereg újjászervezése mellett foglalt állást.

A Holland Vöröskereszt adománya.
A Holland Vöröskereszt a népjóléti minisz
tériumnak gyógyszert és kötszert küldött 
16.000 hollandiai forint értékben, a mi a 
pénzünk szerint körülbelül 1,460.000 K.

A csomagforgalom Amerikával. A 
posta- és táviró-vezérigazgatóság tudo
mására hozza a közönségnek, hogy az 
Északamerikai Egyesült-Államokkal a pos
tai csomagforgalmat február elsejével újra 
megkezdték A csomagokat Svájcon ke
resztül szállítják. A csomagok súlya 15 
kilogrammot, értéknyilvánítással 10 000 
frankot meg nem haladhat. A szállítás fel
tételei körülbelül ugyanazok, mint a háború 
előtt voltak.

S zerkesztő i üzenetek .
H. I. Pomáz. Mindakettőt közöljük. Az 

üdvözletét átadtuk. A lapot megindítottuk 
b. címére. — Munkatársainknak Szives 
türelmüket kérjük, ha beküldött cikkeik 
esetleg késnek. A mai nehézkes közleke
dési viszonyok miatt sokszor késve érkez
nek hozzánk s mivel a nyomdai és közle
kedési nehézségek miatt lapunkat is ked
vünk ellenére korán kell zárnunk, sokszor 
legjobb akarattal sem tudjuk a cikkeket 
beosztani. Egyébként az aktualitásoknak 
kell adnunk az elsőséget s miattuk más 
cikkek esetleg csak hetek múlva kerülhet
nek sorra. Mimhogy sokféle körülményre 
tekintettel kell lennünk, szíves elnézést 
kérünk, ha egyes cikkekre nem lehetünk 
akkora tekintettel, mint megérdemelnek, 
vagy tőlünk kívánnák. — Lelkész. Ha la
punk iránt ekkora érdeklődés mutatkozott 
volna, mikor még hazánk nem volt fel
darabolva, régen kétszer jelentethettük 
volna meg hetenként. Most azonban ebből 
a kis darab országból nem tudunk annyi 
olvasót összegyűjteni, hogy a mai csekély 
előfizetés mellett hetenként kétszer jelen
tethessük meg. De ha csak nagyon rend
kívüli akadály nem jön közbe, egész éven 
át hetenként akarjuk adni a rendes terje
delemben. Szíves üdvözlet.

Nyilvános nyugtázás.
A veszprémi gyülekezet részére adakoz

tak : Dömötör János Szentivánfa 100 K, 
Csengéi ev. nőegylet 506 K, Nemesmagasii 
gyámintézet 15 K.

Benedek Vince győri evang. igazgató
tanító gyűjtése: Szapáry Károly, László 
Pál 20—20 K, Horváth István, Kunos Endre, 
Paveszka Mihály, Szudáry Mihály, Kunos 
Endréné, Veller Dániel 10— 10 K, Molnár 
István, Pethő Mihály, Szigethy Lajos, Gróf 
Endre tanító, Vidonyi Blanka tanító, T i- 
szovszky Dániel tanító, Macher Béláné 
tanító, Fadgyas Mariska tanító, Borsody 
János tanító, Bauer Linke tanító, Kapi Jo
lán tanító, Kirchner Elek tanító, Benedek 
Vince tanító 5—5 K, Kürtös János 3 K, 
Derka Károlyné, Jánosy Miéály, Tóth Sán
dor, Dómján Endre (Nagy József), Bácsi 
Sándor 2—2 K, Maráéi Pál, Koppányi La
jos, Farkas Sándor, Sztrókay Lajos 1 — 1 K.

Nagysitkén Gőce Fáni és Gellér Lina 
nőegyleti tagok gyűjtőívén: Kiss Imréné

25 K, Kiss Sámuel 15 K, Ódor Ferenc 
10 K, Mestery Lajos 5 K, Kovács Gézáné 
2 K, Németh Jánosné 2 K, Fóth Sándor 
10 K, Németh Eszter 2 K, Kontor Sámuel 
2 K, Péntek János 10 K, Ódor Józsefné 
2 K, Lengyel József 2 K, Ódor Eszti 8 K, 
Péntek József 2 K, Pethő Sándor 2 K, 
Gellér István 3 K, Ódor József 2 K. Gellér 
Sándor 2 K, Kiss Zsigmond 10 K, Kelemen 
Jánosné 2 K. Lengyei Sámuel 10 K, Rózsa 
István 15 K, Szakács János 10 K, Ódor 
Sándor alsó 10 K, Kovács Sándor 5 K, 
Ódor Imre 10 K, Finta Ferenc 2 K, Ódor 
V i’mos 5 K, Horváth János 2 K, Gőce 
Sándorné 2 Kr, Gécs Sándor 5 K, Ódor 
Dániel 10 K, Kiss Sándor 3 K, Sebestyéu 
József 2 K, Gőce Zsigmond 10 K, Gőce 
Ramu 5 K, Lengyel Dénes 10 K, Lengyel 
Dávid 10 K, Bubán Imre 10 K, Pongrácz 
Károlyné 4 K, Huszár Ódor Sándor 10 K, 
Gőce Józsefné 4 K, Kovács Kálmán 2 K, 
Kuti Udor Sándor 12 K, Kovács József 
4 K, Gőce Gyula 5 K, Gőce Vilmos 10 K, 
Káldy Gyuláné 10 K, Ódor Pál 6 K, Boda 
Jánosné 2 K, Gőce Lajos 5 K, Gőce Sán
dor 2 K, Somogyi János 2 K, Mórocz 
Károlyné 1 K, Gőce Istvánné 5 K.

A lovászpatonai gyülekezetből adakoztak 
erre a célra Szalay Mihály, Pölöskei M i
hály (felső), özv. Pölöskei Istvánné, Szent- 
iványi Lajos, dr. Miklós István 20—20 K, 
Baranyai Sándor, Balogh Károly (kiskajári) 
10— 10 K, özv. Takács Ferencné, özv. Ba
ranyai Pálné 5—5 K, ifj. Szabó János 4 K, 
Kovács P. József 3 K, id. Baranyai József, 
Kovács János, Horváth Gyu'a 2—2 K. ösz- 
szesen 143 K.

Németnyelvű káplánt keresek, 
aki a lelkészi hivatalt időnként ön
állóan is képes vezetni s az állást 
rögtön elfoglalhatja. Feltételeket je
lentkezőkkel levélben közlöm.

Ágfalva, Sopronmegye.

Scholtz Ödön
esperes,

nemzetgyűlési képviseli.

Rendelje meg* 

Csite Károly

J é Z U S  -■■■■TTT̂ rrr 
a szívekben

című könyvét.

Ára I kor. 60 fillér.

Megrendelhető a szerzőnél 
Körmenden (Vas m.)

Nyomatott Wellisch Béla villamüzemü könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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F ele lő t szerkesztő  
ős kiadó:

SZALAY M IH Á L Y .
T árss zerkesztő :

NÉMETH KÁROLY.

Kéziratok Lovászpatonára
(Veszprém m egy*)i előfi
zetési d ijak , reklam ációk  
t  HARANO SZÓ  kiadóhiva
talának 8 ze n tg o tth á rd ra  
[Vasvármegye) küldendők.

Előfizetést elfogad  
nlnden  evang. lelkész és 

tan ító .

/

EVANGÉLIKUS NÉPLAP.
Alapította: Kap! Béla 1910-ben.

Szerkeszti s a  kiadóhiva
ta l veze tő je :

C Z I P O T T  G É Z A
8Z E N T Q O T T H Á R D

(Vasvárm egye.)

A „H a ra n g szó “ előfizetési
á ra : egész évre közvetlen  
küldéssel 2 0  kor., csopor
tos küldéssel (legkevesebb  

10 példány) 16 korona.
A „H a ra n g s zó “ te r je s z 
tésére befolyt adom ányok
ból szórványban lakó hí
veinknek Ingyenpéldányo

kat küldünk.
M eg je len ik  m inden vasár

nap.

Im ádság1.
Nemzeteknek Atyta, nagyjóságu Isten, 
Kinek irgalmában mindig bízva hittem, 
óh, hallgasd meg most is bűs szivem

im á já t:
Áldd meg a magyarnak ősi szép hazáját!

Hogy sokat vétkezénk, beismerjük
Atyánk,

Büntető ostorod méltán sújtott reánk, 
Óh, de elégeld meg gyötrelmünket

végre . . .
Egy nemzet jajszava kiált föl az égre !

Nagy a véráldozat, mit hozott a ma
gyar . . .

Idegen föld mennyi honfiszivet ta k a r! 
Most is zoKOg még a sok özvegy és árva, 
S hány szülői szívbe van a bánat zárva!

És most reánk törnek az ég négy táji-
r u l:

ősi országunkat megtépni b ito ru l. . .  
Ne engedd ezt Isten, nemzeteknek A tyja! 
Védelmező karod a magyart ne hagyja!

Büszke Kárpátoknak égig nyúló orma, 
A dús kalászt termő délibábos róna, 
És kies Erdélynek hegyes-völgyes tája: 
Csak magyart uraljon ! . . .  Óh, mondj 

„Legyen“-t rá ja !

Istenem, jó Atyám! hallgasd meg imá
mat :

Tetézd áldásoddal megtépett hazáftnat! 
S amért megbőnhődött múltat és jö 

vendőt :
Hozz szegény magyarra új boldog

esztendőt!
CáA^BÓK LIDIKÉ.

Keresztyénség
és hazafiasság.

Amint a hónapok telnek, s a múlt
nak árnyai ritkábban kelnek fel sír
jaikból, hogy véres sebeiket muto
gatva rettentsék és sarkalják az 
élőket életbevágó feladatok megoldá

sában, sürgős nemzetmentő munka 
végzésében lihegve verejtékező erő
feszítésre : mindjobban sáppad és 
haloványul az a fény, melyre biza
kodó hittel, fesledező reménységgel 
néztünk, melyre a próféták mutattak : 
a keresztyénség minden társadalmi 
réteget egyesítő erejének ragyogó 
sugárzása. Egyéni és osztály érde
keknek gomolygó párázatán keresz
tül mind gyérebb és lazább kévékben 
szűrődik at a világosság, mely fényt 
és meleget ád, mely hivatva lenne 
új tavaszra pezsditeni a magyarság 
háború dúlta, forradalom taposta 
kihalt és letarolt ugarát. Sziszegve 
és duzzadozva emelik fel ádáz fejei
ket az anyagiasság és lelketlen önzés 
tojásaiból kikelt kigyóíajzatok. A haza 
és a nemzet helyébe egyre arcátla
nabbá lép a gazdasági és társadalmi 
réteg, amelyben a kukac továbbra 
is lakmározni akar, minden áron.

A krokodilusoknak, cápáknak eb
ben a gyomorért vívott gyászos har
cában, mely a lezüllött világháborúnak 
méltó csődiömegelése, emelgetjük a 
háromszinü lobogót, s tartjuk magasra 
az üdvözítő hitnek szent jelképét, 
a keresztet, melyen a magát a mi 
javunkért feláldozó Krisztusnak teste 
függött, de a hazának és a ker«sz- 
tyénségnek ez a rikoltó kicégérezése 
a legtöbbször úgy hat, mint valami 
nagy és fenséges dolognak idétlen 
torza, vagy egy hamis reklám.

A keresztyénség nem birta a 
magyarságot egy táborba tömöríteni, 
de nem birta a hazafiság sem. A 
lelki ernyedtségnek, lazulásnak és 
rothadásnak annyira előrehaladott 
állapotában vagyunk, hogy sem a 
gyűlölet, sem a szeretet, sem a nyo
morúság penésze, sem a dicsőség 
glóriája nem tud bennünket össze
hozni. Ha összejövünk, összeveszünk. 
Az ország kiterített tetemén egymásra 
csattogtatott fogakkal rágódik magyar 
mellett magyar.

Akik hazafiságból és nemzeti ér
zésből akartak keresztyénné válni, 
egy csalódással gazdagabbnak érez
hetik magukat. De az utolsó hat 
hónapnak megint csak csalódásokból 
font aratási koszorúja nem jelenti 
azt, hogy idegen bálványok körül 
kell elkezdeni magyari táncunkat. Ha
nem jelenti igenis azt, hogy sem a 
keresztyénség, sem a hazafiság nem 
olyan büvölöm-bájolom varázsigék, 
amelyeket elég torkunkon kiereszteni, 
hogy az asztal megterüljön minden
féle szem-szájnak kellemes ételekkel 
és italokkal. A keresztyénségnek és 
a hazafiságnak gyatra, vajákos értel
mezése az, mely szerint e két er
kölcsi íenyezó Külső gépiességgel 
volna alkalmazható kátyúban rekedt 
szekerek kivonszolására. ügy a ke
resztyénség, mint a hazafiság olyan 
lelki emelkedettség, olyan lelki faj
súly, amely nem tűr sem adagolást, 
sem melegre tevést. Mindegyik fel
tétlen behódolást kíván.

A képzeteknek és fogalmaknak 
abban a bábeli zűrzavarában, a sza
vaknak és gondolatoknak abban a 
kásás egyvelegében, mely belső tör
vényszerűséggel előáll ott, ahol a 
kultiváiatlan, természetes észjárás 
már nincs meg, s a mélyenszántott 
kultúra még nincs meg, egyáltalán 
nem szabad csodálkoznunk se, meg
ütköznünk se az embergondolatnak 
azokon a meddő fattyúhajtásain, 
melyekkel tegnap is, ma is, holnap 
is gyakran találkoztunk, találkozunk 
és találkozni fogunk berkeinkben. 
Még élénk emlékezetemben van egyik 
vezető emberünknek az a rendkívül 
értelmetlen kijelentése, hogy ő első
sorban magyar s azután protestáns. 
Más szóval, hogy ő elsősorban hazafi, 
azután keresztyén. Ha ez a frázis 
egyáltalán jelent valamit, csakis annyit 
jelenthet, hogy abban az esetben, ha 
a hazafiság olyas valamit követelne 
tőle, amit a keresztyén vallás tilt, ő
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végbevinné azt a hazafias cselekedetet.
A mostani politikai keresztyén- 

ségben a legtöbb esetben meglelhet
jük ennek a másodrendűvé sülyesz- 
tett keresztyénségnek ismérveit, amely 
a magyar virtusért magát feláldozni 
mindenkor hajlaudó. Csak egy baja 
van ennek a nagypipáju mondásnak. 
Hogy t. i., miként már jeleztem, ér
telmetlen. Körülbelül arra a kaptára 
akar menni, hogy az ingem közelebb 
van hozzám, mint a ködmenem. A 
tévedés ebben a hamis fokozatmeg
állapításban rejlik. A tényállás ugyan
is az, hogy ahol vallás nincs, ott 
haza sincs. A hazafiság és a vallá
sosság elválaszthatlanul összefüggnek. 
S az összefüggést még jellemzi az 
is, hogy nem a hazáról alkotott esz
mény alakítja a vallás eszményét, 
hanem a vallás eszménye alakítja a 
hazának és a hazafiságnak eszményét. 
Éppen a keresztyénség a hazát és a 
hazafiságot, mint egyébként az em
beriségnek egyéb értékeit is, annyira 
kinemesítette, hogy a tőle való el
különítés, elszakadás után csak a 
hazának és hazafiságnak tagadása 
jöhet.

A protestantizmus pedig, mint a ke
resztyénségnek egyik történeti alakja, 
a keresztyénségnek egyik megnyil
vánulása, ebben az összefüggésben 
jelenti azt, hogy a protestáns ember, 
aki az ő evangéliomi hitéből él, a 
hazát éppen hite alapján másként 
értékeli, s a hazát másként szereti, 
mint a nem protestáns ember. Aki

Tárca.
Duna mentén, Tisza mentén...
D u n a  mentén, T isza mentén 
L eh u llt a  fá k  lom bja, 
ő s z i szél a  sárga lombot 
Messze elsodorta.
A  kedvünk Is — m int a  sze llő '— 
Messze, messze s z á llo tt.. .
— S ír  a  n ó ta : S zán d  meg Isten, 
Szép M ag yaro rszág o t!

D a n a  mentén, Tisza mentén 
Felhős az ég a l j a . . .
K önnyeinket höm pölygeti 
D u n a -T is z a  habja.
Fecskemadár, g ó lyam ad ár  
M á s  vidékre szá llo tt. . .
— S ir  a  n ó ta : S zánd  meg Isten, 
Szép M ag yaro rszág o t!

Messze szá llt a  fecskem adár,
Messze szá llt a  g ó ly a . . .
E lhervad t a z  őszi rózsa,

H A R A N Q S Z O .

azonban azt állítja, hogy ő elsősor
ban hazafi, első serban magyar, s 
csak azután protestáns, vagy keresz
tyén, annak sejtelme sincs azokról a 
nevelő tényezőkről, történelmi és 
erkölcsi erőkről, melyek valakit ma
gyarrá, hazafivá tesznek abban az 
értelemben, mely a magyarságon 
valamivel többet ért annál, hogy 
valakinek az anyanyelve magyar, 
sejtelme sincs arról, hogy a vallást 
a második sorba állítva a magyar
ságát talajtalanná tette.

Legyünk keresztyénekké, hogy 
magyarok legyünk. De ne akarjunk 
azért keresztyének lenni, hogy ma
gyarok legyünk. Ne hazafiságból 
legyünk keresztyének, hanem hitből. 
Hit nélkül keresztyénségünk is, haza- 
fiságunk is nyers önzés.

N. K.

R magyar ifjúsághoz.
Irta : Gerencsér Zslgmond.

Négy évi szenvedés és remény
kedés után reményeinkben csalódva, 
újabb szenvedésekre elkészülve in
dulunk neki a jövőnek.

Aggodalom tölti el szívünket, ha 
arra gondolunk, hogy még a meg
élhetés lehetőségének az útját is el 
akarják vágni előlünk. Sírunk, gyá
szolunk ; siratjuk, gyászoljuk szeren
csétlen sorsunkat. —  De e nemzeti

K o p á r lett a  ró n a . . .
P réd át leső varjusereg  
M in d -m in d  ideszállo tt. . .
— S ir  a  n ó ta : S zánd  meg Isten, 
Szép M ag yaro rszág o t!

Messze szá llt a  fecskem adár,
D e  meg jő  tavasszal. . .
H a g y ja to k  fe l  jó  m agyarok,
A  síró p a n a s s za l!
. . . S ira lo m h áz tetejére 
Fehér g a la m b  s z á llo tt.. .
— M e g á ld ja  még az Úristen  
Szép M a g yaro rszág o t!

HORVÁTH IMRE.

D iá k k ö r i e m lé k e k .
Irta : Porkoláb István.

Sopron! . . .
Valahányszor felhangzik e név, 

ezüstös, aranyos zománcként csillog
nak felém a diákkor kedves emlékei 
a messze múlt fátyolén át.

1920. február 1

gyászunkban vigasztaló, bát< 
felemelő szózat hangzik felén 
zsoltáríró ajakáról: > Miért haj 
el óh én lelkem magadat és 1 

búslakodol éabennem? — B 
Istenben, mert még hálát adói 
néki, az én szabadítómnak és Istei 
neki« E nehéz napokban, an 
barátainktól elhagyatva, kirabo 
számban igen megfogyatkozva, e 
dűl állunk itt ellenségeink te lj 
nek a tajtékzó árjában, —  ju 
eszünkbe a protestantizmus nagy 
sének, Gusztáv Adolf svéd királ] 
ez a gyönyörű csatadala: >Ne c 
gedj el, kicsiny sereg, szívedéi 
rémítse meg sok ádáz ellenséj 
Bár dühök ellened fordul s te ! 
és könnyed kicsordul: nem ári 
nak tenéked. —  Bízzál, ügyed 
Istené!«... Igen, Istené a mi ügyi 
ö  hívta életre nemzetünket, ő 
nekünk ezt a hazát, ő tartott itt 
bennünket több, mint ezer éver 
vészben, viharban Istenünk ó 
segített, ö oltotta népünk szívéb 
nemzeti öntudatot, mellyel jogot 
vetelt magának itt az európai n 
zetek közt, ő acélozta meg ős 
izmait, ő adott nekik a jövőbe 1 
csudálatos bölcsességet, ő támas; 
közöttük nagy férfiakat, vezér« 
hogy azokat követve megvédeln 
hették ősi jussokat s lerakhattál 
nemzet épületének az alapját. —  
tudva, ma sincs okunk a kis 
csüggeáésre, még kevésbbé a lerne 
kétségbeesére. »Miért hagytad el

Régi valóságok tiszta kép gyai 
tűnnek fe l: egy Loreley-haju 
n a p .. . ,  a Lyceum u d v a ra ..., 
rakozó diáksereg..., hosszú, ke 
sorok.. a Széchenyi-tér. . . ,  te 
lom u tc a .. .  Mentünk az évn 
istentiszteletre. Hallom a harang 
talmas baritonját, látom- az egy 
rüségében is imponáló temploi 
fülembe cseng az orgona hangjj 
textus, Z á b rá k  nagytiszteletes 
széde... 1

Megkezdődött a tanév. Az el« 
iskola szögletességével, falusias 
lénkséggel helyezkedtünk el az isk 
padokba; tartózkodón pislogatt 
egymásra; bámultuk a szoka 
nagyságú táblát, a katedrát; a s 
ber-jelöltek szivacsot nedvositet 
krétát faragtak; közben a bede 
belecsengetett a bátortalan lármé 
nyílott az ajtó és belépett a ti 
úr. . . így kezdett lassacskán f< 
lommá válni életünkben a tanár, 
osztálykönyv, a notész, a széki:

43. zsolt. 5. v.
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ílkem magadat és miért búsla- 
1 énbennem? —  Bízzál Istenben!« 
lég az Isten és segít minket, ha 

hagyjuk el magunkat, hanem 
link ic segítsünk önmagunkén.
i múlton siránkozzunk tehát, ha- 
a múlton okulva —  imádkoz-

: és dolgozzunk I

Legkezdődött már Magyarország 
ipítésének a nagy munkája. A 
iszeretet magasztos eszméjétől 
tott férfiak és nők egy táborba 
koztak, hogy megtarthassak azt, 
ik még van és visszaszerezzük, 

elraboltak tőlünk. Ne az izzó 
ölet, ne is a bosszdállás gon- 
ta irányítson bennünket az építés 
r munkájában, — nem várhat- 
c akkor áldást Istenünktől, —  
im pusztán az igazsághoz, az 
lez való jogainkhoz ragaszkod- 
, azoknak igyekezzflnk érvényt 
ezni I —  Magyar Ifjúság! Akarsz-e 
:ánk csatlakozni? Akarsz-e részt-
ii az üj honalapítás nehéz, küz- 
les, de gyönyörűséges munkájá- 
? —  Nemzetünk élete, a te sor-
a te jövendő boldogságod forog 

tán. Aki most húzódozik a mun- 
>1, aki most kéayelmeskedik, aki 
t henyél, annak nincs helye kő
ink, mert az nem szereti hazáját 
m méltó a magyar föld kenyerére. 
Mindnyájunknak dolgoznunk kell! 
a segedelmével az eddiginél is 
y#bb szorgalommal és kitartással 
lük izmainkat, idegzetünket, sze- 
ünk frisseséget, ügyességet, testi 
, mert nagy szükségünk van

ezekre; de még nagyobb gonddal, 
teljes odaadással gyűjtsük a szellemi 
kincseket, a kultúra eszközeit, mert 
azokkal vívhatjuk ki számunkra leg
inkább a külföld elismerését és be
csülését is ! Egy szívvel-lélekkel, egy 
akarattal, szent elhatározással tart
sunk össze a szeretetben 1 Lelkűnk
kel öleljflk magunkhoz azokat is, 
akiket az erőszak tépett le keblünk
ről 1 Ne mondjunk le ősi jogainkról 1 
Ne mondjunk le ezeréves hazánknak 
egy talpalattayi földjéről se. Küzd- 
jünk érette az igazságnak minden 
fegyverével és bízzunk, hogy egykor 
még örömmel adhatunk háíát Isten
nek, a mi Szabaditónknak I

Ad memóriám...
A párisiak köztemetőjében, a Pére- 

Lachaiseben láttam egy francia al
tisztnek szerény siremlékét. Talapza
ton áll szoboralakja, jobbjában fegy
vere, balkezét ernyőként szemei fölé 
tartva kémleli az ellenséget a távol
ban.

Rendkívüli szolgálatot te tt: zászló
aljak menekültek meg a biztos pusz
tulástól. Nem ünnepeltetést, nem ér
demei elismerését kéri emléke; csak 
azt, hogy honfitársai el ne felejtsék. 
Neve alatt csak annyi á ll: Francia- 
ország, emlékezzél 1 . . .

Szegény hazánkban annyi bánat, 
annyi nyomor . .  De hála a Minden
hatónak, mégsem vagyunk teljesen 
elhagyatva, segítő kezek nyúlnak

felénk többoldalról is, hogy felsegít
senek bennünket. Hálával fogadunk 
minden segítést, nem is kutatjuk olyan 
nagyon, kik azok, akik e nagy szo
morúságunkban és szükségünkben 
mellénk állanak.

Ismerjük az amerikaiak szegény 
gyermekeket élelmező akcióját. Svájc 
árut küld. Hollandia gyermekeinket 
fogadja be szeretettel, úgy hogy he- 
tenkint 600 gyermeket lehet majd 
odaküldenünk. A minap itt járt ame
rikai püspökök nagyobb szabású ál
lami segítségük kilátásba helyezése 
mellett azonnal tetemes összeget bo
csátottak a kormány rendelkezésére 
a saükölködők felsegitésére. És a 
nagy békekonferencián Anglia kép
viselője az egyetlen, aki sorsunk iránt 
szerető részvéttel megteszi a mentő 
kérdést, mire meghasad a konferen
ciát tőlünk elzáró nagy jég s mi 
reménykedhetünk.

De hát honnan nyúlnak felénk e 
segítő kezek ? Amerika, Svájc, Hol
landia, Anglia protestáns országok.

A lesújtó békefeltételek átnyújtá- 
sával kapcsolatban mindegy szokássá 
vált összehasonlításként a múltra 
emlékeztetni. M i szeretnénk a jelen
ről a jövőre emlékeztetni.

Nem ünnepeltetést kérünk a pro
testantizmus részére. A protestantiz
mus nem azért működik és tesz-vesz, 
hogy elismerjék: a protestantizmus 
hat, akár elismerik, akár nem. Mégis 
azokhoz fordulunk, akik hazánk új 
megalapításában szóval vagy tettek

zebarátkoztunk az osztálytársak
is, ki-ki a hasonlókkal, lerakva 

íjait annak a baráti viszonynak, 
y csak az iskolapadokban szövőd- 
s a közös jó és rossz emlékek 

ín egy életre kapcsol össze.
K túl a dunai többség mellett 
viselve volt köztünk az egész or- 
l : a Felvidék, Erdély, Duna-Tisza- 
e, a Délvidék. Leginkább családi, 
lási tradíciók hozták össze a 
isze vidékek e lelkes diákseregét: 
apa, nagyapa, sót sokszor a déd- 
szépapa nyomdokát követve jött 
az unoka is.

Az első órák egyikén történt. 
leffer tanár úr a névsort nézegette, 
lerkedett velünk. Felszólított.
—  Hova való vagy ? —  kérdezte. 
Megmondtam.
— Tanítottam  az édesapádat, a  
p a p á d a t, — jegyezte meg.
Én tudtam ezt már otthonról, —  
írt vittek engem is Sopronba.

Aztán sorra szólitgatta a többieket, 
gyakran téve a megjegyzést: >Itt 
járt édesapád, a nagyapád, ismertem 
őket. . .  «

Szeretet melege rezgett ki az ag
gastyán korú, de testben-lélekben 
mindvégig ép tanárunk szavaiból, 
nem is tévesztve el hatását azokra, 
akik megtudtuk érteni: m i az, sokszor 
nehéz viszonyok között fe lneve ln i a  
társadalom nak három  generáció ne
b u l ó t ! . . .  És még hozzá szeretettel 
nevelni fel 1 Mert működésében a 
szeretet, a jó in d u la t vezette, nemcsak 
a rideg kötelességtudás. Bár bőven 
kijárt a szekunda, sőt olykor a ha
tásosabb nádpálca is annak, aki 
megérdemelte, tisztelettel vettük körül 
akkor is, midőn már nem a tante
remben, hanem csak a Deák-tér, 
vagy a Neuhof árnyas fái alatt ta
lálkoztunk a nyugdiját élvező fehér, 
öreg úrral. Tiszteletteljes köszönté
sünket mindig szívesen viszonozta

és volt hozzánk néhány meleg, jó 
szava is, jeléül annak, hogy nemcsak 
a d iáko t látta bennünk... Sokan 
tanulhattak volna tőle.

Az a világ, mely a kisdiákot az 
iskola falán kívül érdekelte, nem volt 
nagy. — Ismertünk néhány sarki 
kofát, leginkább gesztenye árusokat, 
kiktől 2— 3 krajcárért 30— 40 szem 
sült vagy főtt gesztenyét vehettünk. 
Tudtunk a »Pémüller-huszárok« (a 
P. Müller utca sarkát támasztó tró- 
gerok) létezéséről; a vasútról ők 
hordogatták ki és be csomagjainkat 
vakációk idején. A jó-kiadós és olcsó 
(10 fillér darabonbént 1) süteményei
ről hires H aiszler-cukrászda  ritkán 
elérhető vágyaink netovábbja volt. 
Ha valami nagyot akart kívánni az 
éhes gyomru diák gyerek, biztos igy 
sóhajtott fel: >Bár csak a Haiszler- 
nél tömhetnék ki diósmákos-patkó- 
ból 1« A cukrázda után a Stark-hentes  
következett. De jó pozsonyit, meg
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kel tényezők s tőlük annyit kérünk: 
ne felejtsenek...

Akik pedig a protestantizmust el
hanyagolható mennyiségnek, ezentúl 
már csak »holt tényezőnek« szeretnék 
tartani, vagy akik nem átalják a pro
testantizmust bolseviki hajlandóságok
kal gyanúsítani, megvádolni, —  amint 
ezt a minap újságban sem átallotta 
megcselekedni az egyik történettudó
sunk* —  azoknak annyit mondunk: 
emlékezzenek.. .

Dr. Kneffel József.
*A z Új nemzedék január 6-iki számá

ban Csáky Dezső főlevéltáros, aki melles
leg — tudtunkkal — még hozzá református 
egyháztag is.

Földmlíelés és növénytermesztés.
Ir ta : Németh Dénes áll. kertészeti felügy.

A trágyázás legmegfelelőbb ideje 
az ősz és a tél első fele, azonban 
hevestermészetü homoktalajok tavasz- 
szal is trágyázhatók. Még manapság 
is igen el van terjedve az a rossz 
szokás, hogy a trágyát kihordva ku
pacokba rakják és a kupacokat csak 
jóval későbben teregetik el. A hosz- 
szabb ideig kupacokban hagyott trá
gya tápértékének nagyrésze kilugo- 
zódik és eredményezi a kupacok he
lyén a bujafoltokat, míg azokra a 
helyekre ahova a trágyakupacokat 
később szétszórják, alig jut valami 
tápanyag. Leghelyesebb a földre ki
hordott trágyát azonnal szétteregetni 
és lehető mielőbb alászántani, vagy 
aláásni. Akkor trágyázunk elegendő

kép, ha az istállótrágyából a talaj 
minden négyzetméterére legalább 
5 — 10 kgramot hordunk ki.

A műtrágyákból a foszfortartal- 
muakat a gabonafélék, a répafélék 
és a tengeri, a nrtrogéntartalmuakat 
ugyancsak a répafélék, valamint a 
burgonya, a hüvelyesek és az ipari 
növények, nevezetesen: a kender, 
len és a cirók kedvelik. A kálium- 
tartalmu műtrágyák laza homokta
lajra valók, különösen akkor, ha nem 
rendelkezünk elegendő istállótrágyá
val.

A műtrágyák közül a foszforsavas 
és káliumos trágyákat ősszel, vagy 
kora tavasszal, a nitrogéntartalmua- 
kat pedig tavasztól a nyár derekáig 
terjedő időben szórjuk el olyképen, 
hogy a talaj minden négyzetméterére
20— 40 gramm jusson A Chile-i sa
létrom csak gyengén, a többi műtrá
gyák azonban jó alaposan keverendők 
bele a talajba. A műtrágyák egyikét- 
másikát csak olyan évben alkalmaz
zuk leginkább, midőn a trágyázni 
szándékolt területrész istállótrágyát 
nem kapott.

Mint úgynevezett talajserkentőket 
megemlítem végül a mészport, a már- 
gát és a trágya-gipszet. Ezeknek a 
hatása —  különösen igen kötött ta
lajon —  a nehezen oldódó tápanya
gok könnyen oldhatóvá tételében 
nyilvánul meg és főkép a herefélék 
kedvelik. Ezen mésztrágyákkal azon
ban igen vigyázatosan kell bánni, ha 
talajunkat nagyon kizsarolni nem 
akarjuk. Alkalmazásuk után okvetle

nül trágyáznunk kell istállótrágyával, 
vagy ennek hiányában foszfor- és 
nitrogéntartalmú műtrágyával.

A kisgazdának —  a növény igé
nyeihez mért helyes trágyázás tekin
tetében — a következő négyesforgó 
követése ajánlható: 1. Takarmány- 
növények trágyázva. 2. Őszi kalászos.
3. Kapásnövények. 4. Tavaszi kalá
szos. Ezen négyes trágyázási forgó 
szerint az egyes területrészek négy- 
évenként kerülnek trágyázás alá, mert 
a tavaszi kalászos után megint ta
karmánynövények jönnek trágyázás
sal és utána a többi, fenti sorrend
ben.

Itt a talajjal szorosan összefüggő 
munkálatoknál emlékezem meg az 
öntözésről is. A mezőgazda az ön
tözést rendszerint a természetre bízza, 
azonban a kertileg mívelt területek 
sok nedvességet igénylő növényei ok
vetlenül megkívánják, hogy talajuk 
időközönként mesterséges úton is ön- 
töztessék. Öntözésre legmegfelelőbb 
az esőviz, azután a tóviz, folyóvíz 
és a patakviz. Hidegségénél fogva 
legkevésbé megfelelő, de azért szük
ségkép jó a kutviz is, különösen ak
kor, ha kádakban, vagy egyéb alkal
mas módon fellangyosíthatjuk. Na
gyobb területek öntözése a bolgár 
kertészek jól bevált rendszere szerint 
árasztással történhet, azonban ez a 
mód feltétlenül megkívánja, hogy te
rületünk bő vizű tó, folyó vagy pa
tak mellett legyen és teljesen sik fek
véssel bírjon. A lejtős területet árasz- 
tási rendszerrel kellőkép öntözni nem

párizsit készített! És egy hatosért 
annyit adott, hogy torkig lakhatott a 
legéhesebb is.

A Szedres, örökké változatlan 
piszkosságában, a poncikter gyere
kekkel vívott csatákról tudna sokat 
beszélni; itt és a Neuhof bokrai 
között tanultunk — cigarettázni. A 
Kecske-patak, a Tómalom, a Deák- 
kút s különösen gesztenyeérés évad
ján a Lőwerek voltak előszeretettel 
felkeresett sétahelyeink. Mi, Keme
nesaljái fiúk, a Károly-magaslatról 
de sokszor néztük el sóvárogva a 
látóhatár ködében inkább csak kép
zeletben látszott Sághegyet! Szükebb 
hazánkból mintha árvalányhaj len
gett volna felénk a hegy tetejéről. . .

Az iskola, a séták után a diák
szoba adott otthont. A diákszoba!... 
A Városháztér egyik ódon házában 
húzódott meg, tekervényes csigalép
csőkön lehetett hozzáférni s felmenet 
—  úgy esténként —  akárhányszor

láttam foszforeszkáló tüzpontocská- 
kat a lépcsőkön imbolyogni, patká
nyok szemgolyói voltak. Naphosszat 
alkonyat borongott szobánkban; nagy 
diákok dohányfüstje szürkés-feketére 
festette falait, egyetlen ablaka elől 
meg a szomszéd házak nyelték el a 
bő világosságot. A megvénhedt búto
rokban állandóan percegett a szú s 
az egyetlen szobadísz: a Lackner 
Kristóf korabeli, Szent-Vendelről 
mintázott óra, folytonosan az idő 
múlására figyelmesztetett, jelezve 
minden tovatűnt negyedórát.

Háziasszonyunk —  Sopron számos 
vén kisasszonyainak egyike —  egy ob
sitos katona szigorúságával vigyázott 
ránk s még a leckét is felkérdezte 
volna, ámde annyit tudott csak ma
gyarul, mint amennyit mi németül. 
Magyarul felégettünk német kérdé
seire s ki-ki kölcsönösen annyit értett 
meg, amennyit éppen akart.

Szívesen látott vendég veit a

diákszobában a póstás. Rendszerit 
kedves levél otthonról, pénz, vagy 
»hazais« csomag maradt ott utána. 
Különösen a „haza i“ derítette mo
solyra a „szatyitó l“ (tápintézeti ke
nyér) savanykás ábrázatunkat. Az 
édesanya küldte jó falatok: sonka, 
kolbász, szalonna, —  fehér, puha 
kenyér, egy kis kalács-féle, bizony 
—  legyünk csak őszinték —  elkelt 
a tápintézet mellett. Ilyenkor meg
jöttek a barátaink —  messze szállt 
a »hazai« illata! —  és közakarattal 
elfogyasztottuk.

Közben év után év járt el s mi, 
a kisdiákok, az alumneum kosztján 
és a hazain nagy diákká nőttünk és 
az iskolán, meg a diákszobán kívül 
már más is érdekelt bennünket. Kü
lönösen, mikor a tánciskoláig kama- 
szodtunk fel, vonzott a Várkerület 
s a korzón nemcsak a kirakatokat 
láttuk meg, ifjú leánykák lenge alak
ját J s  kereste a tekintet. . .
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lehet és az ilyen terület csak akkor 
felel meg valamennyire mégis, ha 
lejtése szelíd, vagyis minden száz 
méterre csak egy méter esés jut. 
Fontos azonban még a szelid lejtésnél 
is, hogy a lejtés ne északi vagy déli 
irányban történjen, mert az északi 
lejtésben növényeink — -különösen a 
kint telelők — a hideg légáramlás
tól, déli lejtésben pedig a nyári igen 
meleg napsütéstől szenvednek sokat. 
Ismétlem, hogy legmegfelelőbb a sik- 
fekvés, mert azon a légköri csapadék 
is egyenletesen oszlik el.

Kis házikertek öntözése vizszóró 
rózsával felszerelt öntöző kannával 
történhet.

Ha öntöznünk kell, akkor bősége
sen és megfelelő időben öntözzünk. 
Tavasszal és a nyár első felében 
a délelőtti, a nyár második felében 
uralkodó nagy melegek alkalmával 
pedig a délutáni, vagy még helyeseb
ben az esti órákban öntözzünk.

Tavasszal és nyár elején az éj
szakák hűvösek, tehát ha ilyenkor 
is délután vagy este öntöznénk, a 
talajt ezáltal még jobban lehűtenénk 
és növényeink megfáznának, fejlődé
sükben visszamaradnának. Viszont 
ha a nyár második felében délelőtt 
vagy délben öntöznénk, vizünk leg
nagyobb része nem jutna le a növé
nyek gyökereihez, mert a meleg sőt 
forró talaj gyorsan elpárologtatná.

Mint minden munkát, az öntözést 
is kellő alapossággal kell végezni. 
Aki csak felületesen űgy-ahogy ön
töz, többet árt mint használ. Ugyanis

Ki ne emlékezne a tánciskolákra, 
a kaszinó »kis-termére*. . .  Ott szö- 
vődtek-fonódtak tiszta, szép ideáliz
mussal telt diákszerelmek, fehér 
leányálmok, merész ifjúi ábrándok... 
Kinek nem volt ideálja? — Minden
kinek volt. Az idill azután olykor 
tovább fejlődött s a mese néha való
sággá lett. Boldog idők, diákszerel
mek kora 1 Feledhetetlenek, mint a 
szöllő-virág illat, aromáját mindig 
érezzük.. .

Sikátoros utcák, ó-illatu házak 
tudnának beszélni ábrándos diák
lovagokról, illatos mosolygós, fehér 
leánykákról, kik ma komoly család
apák és anyák, vagy elcsendesült 
szívű, vénülő legények és m ég is ... 
mintha most is felcsendülne néha 
szívük húrjain az ének, mit akkor, 
régen, játszottak, sírtak el zongorán...

A régi dal —  mindig új m arad! 
— ott cseng-bong, fuvoláz a Neuhof 
százados hársai, vadgesztenyéi között

ha a szárazságtól tikkadozó növény 
talajának csak a legszinét nedvesítjük 
meg, a fejlődő gőzök a növényre 
még tikkasztóbban hatnak, anélkül, 
hogy a felüdülés lehetősége megvolna, 
mert hiszen a talaj mélyebb rétegé
ben helyetfoglaló gyökérzet vizet 
egyáltalán nem kap. Elegendő bőség
ben öntözzünk tehát, hogy a gyöke
rek legalsó részéhez is odaszivárog
hasson a viz

Fontos, hogy a már nagyobb nö
vényeknek lehetőleg csak a tövét és 
ne a levelét valamint a szárát öntöz
zük, mert a levelek vizes állapotban 
az erős napíüzéstől könnyen pörkö- 
lődnek. Különben a talajt igyekezzünk 
mindig mérsékelt nedvesen tartani, 
mert a szikkadt földet a növények 
legnagyobb része egyáltalán nem sze
reti és ebből komolyabb, szinte helyre
hozhatatlan károk is (pld. az ugor- 
kánál a gyümölcsök megkeseredése) 
származhatnak. (Folyt, köv.)

Búcsú a hegyektő l...
Isten veled, te csodás hegyvidék, 
Isten veletek Nógrád bércei. 
Virágos völgyeid látom-e valaha? 
Faucskám harangját fogom-e hal

lani ?

Fehér kis házikók jóságos lakói, 
Hosszú évek során körötökben éltem. 
Nyelveteken,igaz, szólni aligtudtam, 
De szeretet hangján szívetekhez

fértem.

is. A fák kérgébe vésettt szívek nagyon 
beszédesek. Majálisok em lék e i..., 
sebhelyei. . . beforrtak, elcsitultak.

Több, mint egy évtized vihara, 
buja-bánata, öröme választja el a 
valót az emlékezettől, mégis úgy lá
tom a képet, mintha ma lenne: ki
pirult arcú, feketébe öltözött diák
gyerekek ropják a táncot szinpompás 
ruháju leánykákkal, a parfüm-illatos, 
fényes teremben.. . Keringő, csárdás, 
négyes, körmagyar dallamai váltakoz
nak mámorosán. . Egyre szilajabb, 
tüzesebb lesz a tánc, mígnem beszű
rődik a hajnali napsugár a színes 
ablaküvegeken, halkabbá szűnik a 
cigány muzsika, elhangzik az utolsó 
akkord is és — vége a matúra bál
nak. —  Aztán szerte ment a nagy
világba a diáksereg.

Hova lettek, merre mentek ? Ahá- 
nyan voltak, annyi felé.

— Az egyik orvos lett, katona a 
másik. T íz  év után az orosz síkságon

Míg jött az ellenség, magyar-ül
döztetés.

Testvérbarátságunk durván össze
törve,

Kiadva a parancs: „Itt helyed nincs
többé,

Siess a földünket elhagyni örökre!“

Ködös bércek alján, vándorbot a
kézben,

Könnyfátyolos szemem körülnéz
a tájon.

Remény szivárványát hiába kere
sem,

Csak sötét felleget s elvesztett ott- 
Árnyékképeit látom. [honom

Hudy Ilona.

Székely s irá m o k . . .
Sötét felhő szálldos,
A hideg szél tombol. . .
Keserű sóhajtás
Jön a székely honból...

. . . Letéptek testéről 
Az édes anyánknak...
S koncul odadobtak 
Árulók hadának...
Nem kérdezték tőlünk,
Mik akarunk lenni. ..
A mi akaratunk 
A gazoknak semmi?. . . 
Hungária anyánk 
Öltözz setét gyászba,
Hozzád száll a lelkünk 
Izzó, forró vágya. ..

találkoztak, egy sebkötöző helyen. A 
katona haldoklóit.

—  Szegény! —  szólt az orvos —  
osztálytársam volt. . . Azután kötözte 
a többi sebesültet.

— —  A bécsi Práterben történt. 
Egy sebesült főhadnagy sétálgatott, 
szívta átlőtt tüdejébe az áldott nap
sugarat s a betegek vágyódásával 
nézte a körülötte rajzó életet. Egy 
előkelő gavallér hajtatott el mellette 
gumi kerekün. Nézte a főhadnagy:

—  De ismerős! —  vélte. Csak
ugyan, hisz osztálytársam volt —  
állapította meg önmagában.

Azután megtudta, hogy tényleg az 
és hogy ritka karriért futott meg az 
illető azóta. Legközelebb, mikor ismét 
találkoztak, köszöntötte. De a gavallér 
nem ismerte meg.

— Ejnye, ejnye — hajtogatta fejét 
a sebesült főhadnagy — pedig én 
csináltam valaha a magyar dolgoza
tait. . .
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De nem maradunk így 
Velünk van az Isten,
A széles világon 
Más támaszunk nincsen .. 
Leszünk, akik voltunk, 
Szabad, büszke ember, — 
Csak kezünkben lenne 
Ismét az a fegyver! . . .  
Nem hallszana akkor 
Sóhajunk, a kába,
Az idegen, sötét,
Vészes éjszakába! . . .

...Jönne Csaba herceg 
Királyi palástban.
S repülne az éjben 
Harcrakészen, bátran. . .  
Zengő, fehér sereg 
Ragyogva rohanna 
Szétverné az ellent 
A holtak rohama. . .  
Patkójuk, mint csillag, 
Ragyogna az éjben... 
Siess Csaba herceg, 
Várunk már Rád régen! . . .

. . .  Gyertek kacagányos 
Honfoglaló hősök. .. 
Rólatok regélnek 
Ismét a regősök. . .  
Porladozó ősök 
Veszélyben a Kárpát, — 
Amelyet Örökül 
Hagyott reánk Árpád. . .  
Fenyvesink siráma 
Bánatunkat zengi. ..
Ha ti nem segíttek,
Nem segíthet senki!. ..

.. .így sóhajtoznak a 
Setét éjszakába,. . .

Add Uram, hogy való legyen 
Csaba le g e n d á ja . . .

Piatra.

H E T I  K R Ó N I K A .
Vasvármegye tiltakozása. Szombat

helyen népgyűlés keretében tiltakoz
tak az embertelen békefeltételek, Ma
gyarország feldarabolása és foképen 
a nyugatmagyarországi németség, va
lamint a vend vidék elszakitása ellen. 
A népgyülés nevében Kupi Béla ev. 
püspök tiltakozott az elszakadásra 
nem Ítélt területek lakosságának ne
vében az ország megcsonkítása ellen. 
A magyar béke helyett halálos ítéle
tet adtak Párisban. Evvel a békével 
darabokra akarják szaggatni orszá
gunkat, elszakadásra ítéltek- olyan 
nemzetiségeket, melyek évszázadok 
óta testvéri egyetértésben éltek ve
lünk. És ezeket a népeket megkérde
zésük nélkül dobálják egyik államból 
a másikba nemzeti érzéseik és gazda
sági érdekeik figyelembevétele nélkül. 
Hungária hűséges gyermekei azonban 
látva az anya ezer vérző sebét, egy 
szívvel, egy lélekkel kiáltják oda: 
nem, nem, sohal

Az ítéletet a történelem ítélőszéke 
előtt meg kell felebbeznünk. Egy év
ezredes múltra hivatkozhatunk. Itt 
állott e nemzet, öntestével védte nyu
gat kultúráját, száz és ezer sebből 
vérzett, küzdött, lemondott, nélkülö
zött, könnye, vére, verejtéke nyugat
nak műveltségét növelte naggyá.

Volt hivatása e nemzetnek a múlt
ban, de lesz a jövőben is. Van még 
munka, melyet nekünk kell elvégezni. 
Megfelebbezzük tehát ezt az ítéletet 
a történelem ítélőszékén keresztül a 
magyarok Istenéhez. Tiltakozásunk 
legyen komoly, méltó a magyar nem
zet történelméhez.

A vendek nevében külön Mikola 
Sándor tanár szólalt fel s hangsá- 
lyozta, hogy ez a nép, mely érzelmei
ben mindig magyar volt, sohasem 
fog az elszakitásba belenyugodni.

A népgyülés után a tömeg a vár- 
megyeháza nagytermébe vonult, ahol 
megalakították a Területvédő Liga 
vasmegyei körét. Itt Barabás Samu 
menekült erdélyi ref. esperes köny- 
nyeket fakasztó beszédben ismertette 
az erdélyi magyarság szenvedését és 
felhívta a hallgatóságot, hogy tanulja 
megismerni Erdélyt, mely kincse a 
magyarnak. Gróf Ambrózy felszóla
lása után megválasztották a tisztikart 
és pedig a következőképen: elnök 
gróf Mikes János, társelnökök Kapi 
Béla ev. püspök és gróf Ambrózy- 
Migazzi István lettek.

A m agyar egyházak sorsa E rd é ly 
ben. Erdélyben így többek közt Ko
lozsvárit egy prefektusi rendelet értel
mében előzetes bejelentés értelmében 
csupán a rendes vasárnapi istentisz
teletet szabad megtartani. Egyéb al
kalmakkor az istentisztelet programm- 
ját, különösen pedig a prédikációt, 
előzetesen be kell mutatni cenzúrázás 
végett. Persze azért vasárnap is ott 
ül a cenzor a templomban.

Az ágostai evangélikusoknak eltil-

---------Velem történt. A cseh vo-
on át igyekeztem megszállt terü- 
e jutni a vörösök elől. A kordon- 
bekisért a cseh parancsnokhoz, 

íyújtottam neki az igazolványaimat, 
ik egy pillantást vetett bele, aztán 
télén a nyakamba b o ru lt... osz- 
rtársam volt.
Jól emlékszem re á : egyszer, már- 
s idusán nagyon megraktuk a fiút, 
rt nem tűzte ki a nemzeti kokár-

-------- És a többi, jó fiuk ? — Ki
ná mindet, hol, merre hordja őket 
élet forgó szele. Sűrűn olvastam 
Íves, ismerős neveket a »veszteség 
stromokban«. . . A világ csatatéréi, 
olytáborai sokat elnyeltek közülök. 
— —  Hát az a négy-öt elválaszt- 
atlan jó barát hova lett?
Az egyik, —  kedves földim és 
itályosa »szurkolásaimnak« az is- 
a padjában, — Zalában hirdeti az

Űr igéit egyszerű, de jó embereknek. 
Hívei és faluja az egész világa. Bol
dog ember. Á mai világ-vihar nem 
Igen zavarja csendes nyugodalmát.

Pap lett a másik is, a harmadik is.
Ifjan, tragikusan költözött el kö

zülünk az egyik. Megdöbbenve álltam 
nemrég a sírjánál és eltűnődtem az 
emberi élet nagy miért-\%\n, de nem 
kaptam feleletet. Sok miért- nek nin
csen azért-ja 1 . . .

Örökébe a harmadik lépett. Igazi 
pap. Bűnbánóan hallgatják a hívei, 
úgy tudja ostorozni a bűneiket.

A negyediknek csak a menyasszo
nyával találkoztam. Ötödik éve várja 
haza orosz fogságból a vőlegényét. 
Hűséggel, szeretettel egyre várja . . .  
a liliomos leány.

Az ötödik? —  A többiről emlé
kezik. . .  A szomorú jelenből a múltba 
fordul egy kis vigaszért, reményért,

— visszaálmodva az is k o lá t..., a 
diákszobát.. . ,  Sopront.. .

Igen, azt akarják, hogy a részünkre 
álomsorsra jusson már Sopron is ! 
A ka rjá k .. .  Testünkön felhizott, áruló 
banditák marcangolják a hazát! . . .  
Veszendőben a m a g y a r evangélikusság  
minden kultargócpont ja , e m lé k e i . . .  
Sopron, Pozsony, Eperjes, Késm árk,
—  a kurue Kassa, a Sátor-hegyek — 
népe, E rd é ly  székelyei vérbe borult 
szemmel tekintenek felénk 1

Soproni d iá k o k ! Akiket valaha az 
az ősi, 400 éves Lyceum nevelt fel 
az Istennek és a Hazának; akiknek 
ott jártak az apái, a nagyapái, a déd
apái és ti M agyarok, Protestánsok és 
mind-mind, akik éltek széles-e hazá
ban és azon kívül szerte a világban,
—  E m lé k e z z e te k !! . . . És neveljétek 
bele a gyermekeitek leikébe, vérébe 
az emlékeiteket, — tanítsátok szeretni 
mindenek felett azt a szerencsétlen



1920. február 15. HARANGSZÓ. 55.

tották a Gusztáv Adolftól származó 
>Ne csüggedj el, kicsin sereg« kez
detű egyházi dal éneklését, s hason
lókép betiltották Luther Márton szer
zeményét: az »Erős várunk nekünk 
az Isten« kezdetű egyházi éneket. 
Mindkét esetben az volt az indokolás, 
hogy a kérdéses énekeknek politikai 
tendenciájuk van. Betiltottak végül 
egy harmadik éneket is, még pedig 
azért, mert a szövegben előforduló 
>fogadalom«-szóban titkos izgatást 
láttak arra, hogy a magyar tisztvise
lők ne tegyenek esküt, hanem csak 
fogadalmat.

Két esetről tudunk, amidőn a 
szemfüles cenzor még a Miatyánkban 
(»jöjjön el a Te Országod« és »mert 
Tiéd az Ország«) is politikai célzást 
látott és az illető lelkészeket letar
tóztatta.

Vannak azután durvább esetek. 
Egy róm. kath. papot, a nevét Is tud
juk, Tövisen minden ok nélkül leszál
lítottak a vonatról, a pályaudvar
parancsnokságon huszonötöt vertek rá 
és meg parancsolták neki, hogy vessen 
keresztet, ó  ezt meg is tette, de ter
mészetesen latin rítus szerint. Erre 
felpofozták és arra kényszeritették, 
hogy oláh módra vessen keresztet. 
Mikor pedig a meggyötört lelkész 
ezt is megtette, újból felpofozták, 
»hogy soha el ne felejtse, hogyan 
kell román módra keresztet vetni «

Eg J unitárius lelkészt, izgatás 
vádja miatt, felületes gyanuokok alap
ján letartóztatták, ütlegek között Dé
váról Brádra (76 kilométer), majd 
ismét Brádról Dévára gyalogoltatták.

magyar hazát, hogy soha el ne fe le jt
hessék, hogy Sopron és a többi d rága  
m ag yar fö ld  e hazához tartozik  ezer 
év óta és m ind  ö rö kké ! Akkor az apa 
nyomdokain elmegy majd a fiú s ha 
kell az unoka is, hogy akár karddal 
a kezében vissza szerezzeaz apái 
emlékétől megszentelt földet.

Apák, Anyák, Papok, T a n ító k ! 
Ügy áldjon meg benneteket a teremtő 
Isten, ügy adjon nyugtot ez a vér
virágos hazai rög, ahogy a gyerme
keiteket és a reátok bizott nyájat ne
velitek !

És ti M agyarok, m in d . . .  m in d . . . ,  
akik könnyes szemmel, ökölbe szo
rult kézzel, szótlanul jártok szerte
szét e kínjaiban vonagló hazában, —  
ne tudjatok megnyugodni, ne tudjatok 
örülni addig, amig Magyarország ak
kora nem lesz, mint amekkora volt!

Ü g y  legyen!

Bár terhelő adat nem volt ellene, 
Dévára internálták. Lakásról, élelem
ről magának kellett gondoskodnia, 
viszont megtiltották mindenkinek, hogy 
munkát vagy élelmet adjon neki.

Tudunk végűi egy református lel
készről, akinek az volt a bűne, hogy 
1916-ban néhány gör.-katholikus csa
ládot a református vallásra térített. 
Ezt letartóztatták, megvasalták és 
ütlegekkel arra kényszerítették, hogy 
nyilvános helyen táncoljon.

Így folynak a áolgok Erdélyben.
És mégis mindez mitsem használ. 

Minden atrocitás csak olaj a tűzre.
Lengyelország —  M a g y a ro rs zá g 

ért. Amerikai lapból vesszük a hirt, 
hogy a lengyel kermány az antant
nál közbelépett Magyarország érde
kében és az egész magyar békeszer
ződésnek a revízióját követeli. Már 
annak a gondolata is végtelenül jól
esik, hogy ime végre akadt egy jó
barátunk, aki nyíltan is mellénk áll.

Ez a barátság nemcsak a kölcsö
nös rokonszenven alapul. Nemcsak 
a történelmen. Nemcsak a sorsunk 
hasonlóságán s azon, hogy volt idő, 
amikor a Keleti-tenger, a Memel fo
lyó és a Kárpátok között elterülő 
hatalmas Lengyelország hóhérbárd 
alá került s kockát vetettek sorsa 
fölött, akárcsak most a miénk fölött.

A lengyel-magyar barátság nem 
mai, óh, nagyon régi keletű. Hatá
raink valaha összeértek, élénk keres
kedelmi forgalom fonta össze a két 
ország érdekeit és kölcsönösen adtunk 
egymásnak uralkodót. A lengyel köz
vélemény, a lengyel sajtó — mond
hatni —  ma is az egyetlen, amely 
állandóan a legmelegebb érzéssel 
táplálja a magyar kérdést. S ez nem
csak hagyomány és hangulat, hanem 
józan nemzeti érdek, az ujraszülető 
lengyel államiság biztosságának a 
kérdése.

EGYHÁZI KÖZÉLET.
Hirek, hirdetések és minden

nemű befizetések egyenesen a 
kiadóhivatalhoz küldendők.

Kapi Béla ev. püspök Vigna ezre
desnél. Kapi Béla dunántúli ev. püspök 
január hó 26-án látogatást tett Sopronban 
Vigna ezredesnél az ántánt missió tagjánál 
s bejelentette az egyházkerület tiltakozását 
a békefeltételekben kijelölt területek ki- 
szakitása, különösen pedig Sopron elcsa- 
tolása ellen. Előterjesztésében rámutatott 
arra, hogy az egyházkerület Sopronban 
theologiát, főgimnáziumot, tanító képző 
intésetet tart farín. Ezen intézetek i t 3 éves

múlttal dicsekednek s így Sopron elcsatr 
Iása létében veszélyezteti a tanintézeteke 
Vigna ezredes nagy szivélveséggel fogad 
a püspököt, kijelentette, hogy a felhozó 
érveket súlyosaknak találja s a tiltakozá 
az ántánt missió elé terjeszti.

Lelkésziktatás. Istenben boldogu 
Dobronyovszky Gyula alberti-i (Pest vm 
lelkész helyére, a gyülekezet példátad 
egyetértéssel — egyhangúlag — Zólyon 
Pált, volt adminisztrátort választották me; 
Az ünnepélyes beiktatást Sárkány Bél 
pestmegyei föesperes végezte, Csaba Gyűl 
péteri-i és Törfeli Lajos ceglédi lelkésze 
segédletével. Jó kívánságaink tolmácsok 
sával kérjük a jó Istent: adjon műnk« 
kedvet és erőt az új lelkésznek, hogy 
Krisztus által vezetve hívhassa, gyűjthess* 
világosítsa és tanítsa a híveket Istenszert 
tetre és emberszeretetre.

Nőegyleti gyűlés. A szombathelyi pro 
nőegylet gyűlésén foglalkozott Greisingc 
Ottóné alelnök újból benyújtott lemondás* 
val. A nőegylet a lemondást nem fogadta e

A tési ev. ifjúsági egylet három izbe 
is műkedvelői előadást rendezett, mely 
toronyóraalap javára 2245 K tiszta bevéte 
eredményezett. A megalakult evang. dalárd 
karácsonykor szerepelt először Ormo; 
tanító vezetése alatt szép sikerrel.

CSALÁDI ÉRTESÍTŐ
Eljegyzés. Zólyomi Pál. albertii (Pe? 

m.) lelkész eljegyezte Fülöp Jánoskát, Fü 
löp Sándor kereskedelmi múzeumi igazgat 
leányát. Fülöp Jánoska hat éven át a rákos 
palotai egyház tanítónő-kántora volt. Nehé 
munkáját mély ügybuzgósággal és nag 
hozzáértéssel végezte. Mint papné a gyű 
lekezeti életben, Istenországa építéséber 
új hivatalában is végezni fogja az Úr sző 
léjébe való elhivatásának nehéz munkáját 
Adja Isten, hogy reménységünk valór; 
váljék.

Halálozás. Bükkön a spanyol járván; 
áldozata lett Szabó Gyula 34 éves gazdái 
kodó. Hirtelen elmúlását nagyon sokai 
gyászolják. Ugyancsak nagy részvét mellet 
temették el Szilsárkányban Hegyi Gyulánál 
Legyen az elhunytak emléke á ldott!

HÍREK.
H orthy lesz a kormányzó. Vasvár

megye felirata, amelyet a kormányhoz inté
zett, s melyet Somogyvármegyéé követett 
kifejezésre juttatja a vármegye közönségé
nek azt az óhajtását, hogy az ország élére 
kormányzói minőségben Horthy Miklós fő
vezér állíttassák. Vasvármegye ezzel a fel
szólalásával úgylátszik, lángra lobbantotta 
azokat az érzelmeket, amelyek minden ma
gyar ember szívében lakoznak.

Meghosszabbították a válaszra adott 
határidőt. A szövetségesek a békefeltéte
lekre adandó magyar válasz határidejét 
újból meghosszabbították és a határnapot 
február 24-re tűzték ki. Az új terminus 
e szerint beleesik a nemzetgyűlés össze- 
ülésének idejébe.

Állattenyésztésünk talpraállítása. Az 
Országot Magyar űazdasági Egyesület el
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nöksége szükkörü tanácskozásra hívta 
össze az ország legkiválóbb állattenyész
tési szakembereit, amely alkalommal állat- 
tenyésztésünk talpraállítása, illetve fejlesz
tése érdekében szükséges intézkedéseket 
vitatták meg igen magas színvonalon álló 
eszmecsere keretében. A legsürgősebb ten
nivalónak egyértelműen a Tiszántúl állat- 
állományának pótlását jelölték meg. Ége
tően szükségesnek tartják az állatállomány 
mennyiségének szaporítása érdekében az 
apaállathiány orvoslását és ezzel kapcso
latosan a különbzző rekvirálásoknak az 
abraktakarmányokra való felfüggesztését. 
Az az egyhangú kívánság merült fel, hogy 
az állattenyésztési felügyelői karnak műkö
déséből, amelyre az ország állattenyészté
sének fejlesztésénél nagyfontosságu hiva
tás vár, minden bürokratikus mozzanatot 
küszöböljenek ki. Végül pontos áilatössze- 
írás szükségességét hangoztatták, amit 
egyébiránt a földmívelésügyi kormány már 
el is rendelt.

A fö ldárak esése a Felvidéken. A
csehek által megszállott területen a gazda
sági munkásviszonyok teljesen anarkiszti- 
kusak. A várható politikai zavarokra való 
tekintettel sokan szabadulni óhajtanak föld
birtokaiktól és így az utóbbi időben igen 
nagy a földkinálat. Ezzel szemben alig akar 
valaki földet venni, miért is ennek értéke 
erősen leszállód.

M egadóztatják a Svájczba kicsem
pészett vagyonokat. A háború alatt és 
a háborút követő időben sok „előrelátó“ 
honpolgár Svájcba csempészte ki vagyonát. 
Ha a bécsi jelentéseknek hinni lehet, ezek
nek a jó uraknak örömébe egy kis üröm 
vegyül, amennyiben a svájci nemzeti ta
nács elhatározta ezeknek a svájci pénz
intézeteknél fekvő értékeknek megadózta
tását. A húsz miiliárdra becsült letétek 
tulajdonosait most szólítják föl, jelentsék 
be záros határidő alatt a svájci bankoknál 
levő értékeiket, amit bizonyára meg is tesz
nek, ha Svájcban találja őket a szövetség
tanács fölhívása. De távollétük 3em men
tesíti őket az adófizetéstől Eképpen egész 
tranzakciójuk közönséges valutaüzletté 
zsugorodott, az idegen valutát pedig itt is 
megvásárolhatták volna. Milyen kár volt 
Svájcba szaladniok!

Az osztrák vagyondézsma. A szociál
demokrata párt bécsi bizalmiférfiainak ér
tekezletén a vagyondézsma dolgában a 
következő határozati javaslatot fogadták el: 
Hogy az éhség és fázás legnagyobb nyo
morát meg lehessen szüntetni, a proletariá
tus mélyreható vagyondézsmát sürget és 
követeli, hogy a vagyonosokat semmiképp 
se kíméljék. A vagyondézsma eredményét 
élelmiszerek és nyersanyagok megszerzé
sére kell fordítani. Mindenekelőtt szükség 
van az aranyékszer és más improduktív 
kincsek megadóztatására és nemcsak azo
kat kell adó alá vonni, amelyek magán- 
személyek birtokában vannak, hanem a 
holtkéz kincseit, az egyházi javakat is. Az 
ipari és mezőgazdasági termelés ne szen
vedjen kárt a vagyondézsmától, de az ipari 
és mezőgazdasági üzemek tulajdonosai in
gyen részvények, vagy jelzálogi bekebele
zés engedélyezése által vegyék ki részüket 
az adózásból. Főleg a háborúban teljesen 
adósságmentessé vált gazdák osztozzanak 
becsületesen az egész nép nélkülözésében. 
A pénzügyi államtitkár vagyondézsma-ter- 
vezete távolról sem felel meg a proletariá

tus követeléseinek, mert a vagyonosok ér
dekeit túlenyhén kezeli.

A Harangszó perselye.
A HARANGSZÓ terjesztésére újabban 

adakoztak: Horváth Lajos Lukácsháza 50, 
(szegényeknek 50), Franer Imre Pétfürdő 
30, László Gézáné Jánosháza, Szuchovszky 
Gyula Rpalota 20—20, Zalagalsai isk. 
gyermekek, Szedenits István Bük, Boros 
üyuláné, Bárki Gézáné, Bárki Kálmánné 
Acsád 10— 10 K, Kovács L. Acsád 8 K, 
Szőke Jánosné, Csizmadia Andrásné, Sikter 
József Rpalota 6—6 K, Gálosi lstvánné 
Szombathely, Sikter lstvánné, Sass Sán- 
dorné, özv. Nagy Samuné Rpalota, Takács 
Józsefné Miskolc, Herceg Lidia, Herceg 
Julia, Pintér Lina Acsád 5—5 K, Bors 
Juliska Jobaháza, Szilvásy Kálmánné Farád, 
Király János Csér, Horváth Sándorné, 
Domonkos Ferencné Acsád 4—4, Bognár 
Jánosné, Csidei István, N. N. Acsád 2—2 K. 
Felsőszakonyban: Boros Lajos Hermán 
30, Kiss Lajos 20 K, Szabó Sándor, Varga 
Sándor, Boros János Z., Bögöthy Ferenc 
10—10 K, özv. Simon Sándorné, Boros 
Kálmán 6—6, Boros Sándor Z. 5, özv. 
Hasza lstvánné 480, Kiss Géza, Boros 
József 4—4, Boros Lajos 3 94, Boros Lajos 
h., Boros Gyula, Szántó Kálmán, Boros 
János, Boros Dénes, Barálh János, Hidegh 
Sándor ifjú, Boros János, özv. Hasza 
Béláné, özv. Hasza Kálmánné, Hidegh 
József, Németh János, Hidegh János 2—2 K. 
Alsószakonyban: Németh István, Németh 
Ferenc, özv. Hidegh Józsefné 5—5, Boros 
István, Skiiba Sándor, Baráth Lajos, Gaái 
János, Boros lstvánné 4—4, Szabó Lajos, 
Gaál jános, Gaál Sándor, Varga János 
3—3, Rózsa Kálmán, özv. Rózsa Lajosné, 
Boros József, Baráth Lajos, Tóth István 
Sándor, özv. Boros lstvánné, Gaál Lajos, 
özv. Kolonits Ferencné, Németh Sándor,

özv. Gaál Lajosné, Baráth József, Gaál 
József, Szabó Samu, Gaál Sándor, Gaál 
Lajos, özv. Büki Sándorné, Tóth István, 
Hidegh Ferenc, Hidegh Samu, Bauer István, 
özv. Büki Samuné, Németh Irén, Tóth 
Pista 2—2, Varga Sándor, Büki Ferenc 
1 -1  K.

Kedves halottunk emlékét méltó
képen megörökíthetjük, ha van jó 
fényképünk róla. Fényképe után meg
rendelhetjük művészi olajfestésü élet- 
hű arcképét. A címet és feltételeket 
lapunk kiadóhivatala közli.

Rendelje  meg
Csite Károly

Csere leány, Csere legény
című könyvét.

Ára fűzve 10 K. Díszpéldány fűzve 20 K.

Jézus a szívekben
Ára 2 kor. 60 fillér.

Bethlehemi pásztor
Gyönyörű karácsonyi mesék a 
gyerm ekek szám ára. —  Minden 
szülő feltétlenül vegye meg gyer

mekeinek.
Ára 2 korona.

Tóth Lidi.
Népszínmű egy felvonásban.

Ára 3 korona.
Megrendelhetők a szerzőnél Körmenden 

és Wellisch Bélánál Szentgotthárdon.

L I P P  és L A C K N E R
kereskedelm i v á lla la ta  

S Z E N T G O T T H Á R D O N .
Vétel. Eladás. Képviselet. Közvetítés.

Forgalomba hozunk * t é t “ föidi borokat’ szó1'5 és bor‘ 
Megbízást vállalunk bevásár,ására
Nagyban beszerzünk 2 2 Ä anyagokat és ipari gyárt 
Szállítunk
r n n lQ Í l / r iT i in U  az összes mezőgazdasági termények és élelmisze- 
I U y id iK U Z U llK  rek (gyümölcsök) értékesítésével.

osztályunk megbízhatóan teljesít minden

mányokat.
mezőgazdasági gépeket, géprészeket, műszaki cikkeket 
és anyagokat.

F v n n r t  o c  i m n o r t  osztályunk megbízhatóan teljesil 
b.A|iu§ I  C o lll ljJ U l 1 irányu ki- és beviteli megbízást.

11—25

Nyomatott Wellisch Béla viilamüzemü könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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Felelős szerkesztő  
és k ia d ó :

S Z A LA Y  M IH Á L Y .
TársszerkesztO :

NÉMETH KÁROLY.

Kéziratok Lovászpatonára  
(Veszprém m egye), e lő fi
zetési d ijak , reklam ációk  
s H A R A N Q 8ZÓ  kiadóhiva
talának S zentg otthárdra  
[Vasvármegye) küldendők.

Előfizetést elfogad  
minden evang. lelkész és 

tanító .

9

EVANGÉLIKUS NÉPLAP.
Alapította: Kapi Béla 1910-ben.

Szerkeszti s a k iadóhiva
ta l veze tő je :

C Z IP  O T T  G É Z A
S Z E N T O O TTH Á R D

(Vasvárm egye.)

A „H a ra n g szó " előfizetési 
á ra : egész évre közvetlen  
küldéssel 2 0  kor., csopor
tos küldéssel (legkevesebb  

10 példány) 16 korona.
A „H a ra n g s zó "  te r je s z 
tésére befolyt adom ányok
ból szórványban lakó hí
veinknek Ingyenpéldányo

kat küldünk.
M ogje len lk  m inden vas ár

nap.

Hiszek.
Megrendültei), de rendületlenül 
Hiszek, ha mindjárt ég. föld összedül; 
Hiszek, bár lelkem egy seb az egész 
5 bár hinni néktínk most igen nehéz.

Sorsunk döbbentő fénytelen, sötét:
Tépik hazánk, mint Krisztus köntösét; 
Sorsolják, osztják: vidd, ez itt t ie d !
> hordják, viszik, ki mennyit elvihet.

Igész világ rúg, ver, gyaláz, gyötör, 
irdővé nőtt a ránk emelt ököl.
5 bármerre néz áléit martírfejünk,
:gy arc se sír sajnálkozó!) velünk.

)e láttam már sok rémes Golgotát, 
óknak tövissel tépett homlokát,
Irtatlan kézen átütött szöget, 
g.i/ság sírján flyommasztó követ.

Aindhasztalan, mert van harmadnap is, 
[itefszik, hogy sok győzelem hamis, 
lem az győz, aki Pénteken vigad
> nem az veszt, akit senki sem sirat.

iprott igazság durva kő alatt 
izük sírba lökve nem soká marad; 
ír tjá ra  kél az ég onnét felül, 
i egy érintés: a kő elhengerül.

ízért hiszem kínban vergődve is, 
logy élünk mink, ha eltemetnek is. 
írunk felett húsvéti szél susog: 
leszkessetek gonosz Pilátusok I

Szalay Mihály.

K á lv á r ia u to i i .
Ir ta : Bojtos László.

Szép jelenet a bibliában az a tör- 
énet, amely olyan ifjúról szól, aki 
mikor elhagyta édes otthonát, hosz- 
zas vándorlásai közben egy kőre 
lajtotta le fejét és mélyen elaludt. 
Urnában látta a megnyílt eget és 
lallotta Isten hangját; »Ne fé lj! ime 
n veled vagyok, hogy megőrizzelek 
alahová menéndessz!«

Ez a történet jut eszembe, amikor 
lazánk, nemzetünk leggyászosabb 
apjait írja a történelem. Elhagytuk

mi is édes otthonunkat; a békesség, 
az egyetértés, az egymást megbecsü
lés verőfényes otthonát. A vissza
vonás átkának súlyos terhe alatt jár
tuk a kálvária utakat. Pel-felszisszent 
ajkunk a fájdalomtól, amikor egy-egy 
szúrós tövis véresre sebezte lábunkat. 
De azért csak róttuk az élet ország
ukat, mert a remény, ez a hűséges 
jó barát előre mutatott, mosolyával 
biztatott, bátorított: nézd, ott a mesz- 
sze távolban fénysugár szeli át a 
sötét égboltot; ne félj! utad simább, 
járhatóbb lesz, a tövisek között a 
rózsák is majd előtűnnek; ne csüg
gedj ! ember ne felejtsd e l : küzdj és 
bizva-bizzálI

Es mi csak mentünk, vándorol
tunk, mint az édes otthonát odaha
gyott ifjú. Borzasztó képeket láttunk 
utunkon. Láttuk: miként tépi az ár
mány és gonoszság a becsületességet; 
miként kínozzák halálra fekete lelkű 
fegyházlakók nemzetünk igaz ügyé
nek harcosait; hallottuk : miként gú
nyolják mosdatlan szájak a hit és a 
lelkiismeret szabadságát. Találkoztunk 
fázó, éhező magyarokkal, testvérekkel, 
akiknek családi tűzhelyét romokba 
döntötte a lelketlen ellenség s akik 
szétdult tűzhelyük összekapkodott 
rongyaival vették kezükbe a vándor
botot. Lelkünk szegett szárnyaival 
bujdostunk tovább, mert hittük, re
méltük, hogy a magyar kálváriajárást 
meglátják a győzelmi mámortól meg- 
ittasult ellenfelek s az óhajtva és 
félve várt békében megadják az éle
tet, jogos, de a sok szenvedéstől el- 
alél életünkhöz. S ez az újabb csa
lódás kiütötte reszkető kezeinkből a 
vándorbotot 's mi odarogytunk a 
csüggedés kévére fáradt fejjel. Sötét 
felhők gomoiygását látjuk felettünk; 
gyászlobogó erdőbe temetkezett az 
egész ország; visszafojtott keserűség 
és mélységes fájdalom minden ma
gyar szívben ; nincs jó barátunk szé
les e világon, aki odakiáltaná az el

lenfélnek : ne bántsd a magyart!
Egyedül állunk a zúgó áradatban. 
Csak a megnyilatkozott eget látjuk a 
csüggedés kemény kövén, amelyre 
megtört lelkünk lehanyatlott. Csak 
Isten hangját halljuk a megnyilatko
zott egekből: »Ne félj! ime én veled 
vagyok, hogy megőrizzelek tégedet 
valahová menéndessz!« Az szól hoz
zánk, aki ezer éve őrzi, ezer éve 
szereti a magyar földet. Aki bátorí
tott a múltban, az Írja ma is minden 
egyes magyar leikébe: megőriztek 
valahová menéndessz ! A legsötétebb 
kálváriauton is úgy villanik át a re- 
mény egy biztató fénysugára, amely 
áléit lelkűnkbe úi erőt önt. Mint 
amikor a rabnak megnyílik a börtön 
ajtaja és szívhatja a szabadság illatos 
levegőjét; mint amikor a súlyos be
teg otthagyhatja könnyáztatott párná
ját és kimehet a rétre tarka virágot 
szedni.

Amikor megérkezett hosszú útjáról 
a békedelegáció, annak őszhaju ve
zére a szélben verdeső fekete zászlók 
láttán azt a biztató igét hirdeti a kö
réje csoportosuló sok ezer csüggedő 
s bolyongó léleknek: »A gyászlobo
gók kitűzését még időelőttinek gon
dolom.« Mintha Isten hangiát halla
nánk a megnyilatkozott egekből: 
»Ne félj! ime én veled vagyok!« 
Arcunkba szökik a vér, amikor azt 
látjuk, hogy miként gyalázták meg 
a mi vitézül harcoló elesett hős fiaink 
vérehullását, rokkantjaink ezreinek 
kínszenvedéseit; miként szaggatják 
darabokra ezeréves hazánkat. Fájda
lom, mostani megtépett helyzetünk
ben egyebet nem tehetünk, csak tilta
kozunk, hogy hazánkról le nem mon
dunk soha! Leszakíthatják hazánk 
testéről a Kárpátok fenyveseit, kele
ten sóbányáinkat, aranyainkat, de a 
jobb jövőbe vetett hitünket, Isten 
őriző kegyelmébe helyezett bizodal- 
munkat el nem vehetik. Egy ezredév 
óta jó és balsorsban összeforrott né-
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pet nem lehet darabokra tépni! Van
nak dalaink, emlékeink, regéink, ame
lyek apáról-fiura szállnak s ezekben 
örökké élni fog a múlt. Csak föl a 
fejjel! Keljünk fel a csüggedés kövé
ről, amelyre leroskadtunk. Nincs el
veszve Magyarországi Csak ne há
borúskodjunk egymásközött mi, akik 
keresztyének vagyunk és hazájukat 
szerető magyarok. Egyik kezünk sújt
son le a belső ellenségre, amely meg
kísérel mindent elveszített hatalmának 
visszaszerzésére, a másikkal pedig a 
hazaszeretet csodás erejével, a tiszta 
erkölcs eszközeivel dolgozzunk, mun
kálkodjunk, akkor mostani kálvária- 
utunk visszakanyarodik elhagyott ott
honunkba, az egyetértés, a közös 
munka, a békesség boldog otthonába, 
ahol homlokráncaink elsimulnak, 
könnyeink felszáradnak. De addig is 
és majd akkor is ne szűnjünk meg 
soha keresni a kegyelemnek karját 
és kérni imádságos ajkunkkal a 
Gondviselőt:

„Isten áldd meg a magyart!
Esdiink bizalommal;
Vétkezett bár — el ne hagyd 
Nézz rá irgalommal!
Balsors, akit régen tép,
Hozz rá víg esztendőt; 
Megbünhődte már e nép 
A múltat s jövendőt!*

Az otthon és a templom.
Ir ta : Krón Ferenc.

A háború kíméletlen hidegkezü 
kaszása letilolta a férfinem valóban

Tárca.
A tabán i tem etőben.

Irta : Porkoláb István.
Mint a kemenesi róna vadvirág

illata, úgy simogat, lágyan, álomba 
ringatón a múltak regélő szellője a 
tabáni utcákon.

Szürkés-barnára kopott árva há
zak kicsi ablak-szemeikkel bámulnak; 
itt-ott zsalugáter, mögötte szinpom- 
pás muskátli hajladoz, bólogat, tiszta, 
patyolat-függöny fehérük, leányarc 
m osolyog... Üres háztelkeken lab
dázó fiúk, Pest elhalkult lármája, 
dombos, szűk utcák, rohanó embe
rek, reájuk borulva a Kis-Gellért-hegy 
árnya: teszik teljessé a hangulatot.

Áll még Mátyás király egykori 
vadászkastélya a Szarvas-téren, hom
lokzatán egy üldözött szarvast áb
rázoló dombormű. —  Kapuk fölött

erős munkabíró rétegeit. A háború 
izgalmai összeroncsolták minden részt
vevőnek idegzetét, de barázdát is 
szántott az itthon élő, küzdő család
tagok arcán. Csak a megromlott 
idegzetből, a jobbkornak bármily 
formában való óhajából, a jövőbe 
nemlátásból, minden ellenállóképes
ség megszűnéséből tudom megma
gyarázni, hogy ránk zúdulhatott a 
kommunizmus szégyenteljes testvér
harca. Mindenütt vér, halál, az egész 
világ a kis számú magyarság teme
tője, hiszen nincs világrész, nincs 
ország, hol egy-egy magyart ne ta
karna idegen föld. Korán elhalt test
véreink álmodnak egy magyar fel
támadásról, sokan ebben a remény
ben zárták le a fronton és kórházban 
szemüket. A pusztulásnak még nincs 
vége. Sokan betegen jöttek meg s 
testükben hordják már a halál csirá
ját. Még jobban megfogyunk, ha nem 
fogunk azon dolgozni, hogy testben 
és lélekben erős, egészséges fiatal
ságot neveljünk, amely elég erős lesz 
arra, hogy egy roskadó államnak 
fenntartó pilléréül szolgáljon.

A most élő nemzedék éli át a 
legnehezebb időket, a ma küzdő erők 
korán összetörve lelépnek az élet 
küzdő porondjáról, szükséges, hogy 
a megfáradt munkásokat ifjú lelkes 
erő pótolja.

Sehol erre nagyobb szükség nincs 
mint a mi sok áldást hintő egyházunk
ban.

Az egyház ma minden erejét latba 
veti a keresztyén kurzus alatt, hogy

néhol családi cimer is látható, jeléül 
a hajdani >salva quardianak«.

Jurátusok kardja csörtetését, ala- 
bárdos őrök csizmás kopogását vélem 
h a lla n i... És, mintha köpönyeges 
árnyak suhannának tova szivük 
hölgyeivel, —  úgy tűnik fel, amint 
magam is surranva tartok kifelé a 
tabáni utcákon.

Ismerős utcák kedves hangulata 
kisér: Csörsz-út, Avar-útea, Csend- 
útca, odébb a F ürj-ú tea s köztük a 
tabáni temető. Itt már a pitypalatty 
tört dalát, érett gabonatáblák illatát 
hordozza túl a Dunáról a múltak 
szellője és körül susogja a temető 
pázsitos sírjait.

De nemcsak illatot, dalfoszlányt, 
üde, jó magyar levegőt visz erre a 
szellő, virágmagvat is hordoz magá
val, hogy — a sírokra hullatva —  
hazai virág fakadhasson rajtuk.

Erre gondoltam, mikor a tavasz- 
szal ibolya virágba beborítva láttam

az ősökhöz méltó öntudatos protes
tánsokat neveljen. Minden családi 
otthont Luíher-Otthonná kellene vál
toztatni. Ahol szülőtisztelet, gyermek- 
szeretet, a gyermekért való aggódás 
és munka, a szülő iránt való enge
delmesség és együttérzés tanyázik, 
az ilyen otthon Luther-Otthona.

Mindenütt felütötte fejét a lelki és 
testi métely, az ötéves apai okos 
szigorhiánya ott nyugszik a fénytelen 
szemekben, a sápadt, kora vén arco
kon. Hol az ifjúság rózsás arcáról 
az öröm, a jókedv? Lelopta a háború, 
a vallást, hazát és szülőt gyalázó 
kommunizmus. A konkoly gyorsan 
terjed és nehezen irtható. Mi protes
tánsok azt akarjuk és velünk összes 
keresztyén testvéreink, hogy kenyeret, 
megelégedést, munkátadó hazánk 
fennmaradjon s azért kell az ifjú 
szemekbe új fényt, hazaszeretetei, 
apa-anyatiszteletet és arcukra uj 
rózsákat varázsolni.

Ebben a munkában támogatja a 
protestantizmust az összes keresztyén 
felekezetek együttes munkája. Az ifjú
ság életének tengerébe állítsuk bele 
a biblián alapuló vallásunk megin
gathatatlan szikláját s e sziklán egy 
jobb jövő reményeinek dicsőségével 
körülvett kereszt álljon, amely ezek
ben az időkben tanít és kitartásra 
búzdit.

A szívből fakadó* vallásos érzés 
idegei nyúljanak a közel és távolabb 
levő szívekbe, tegyünk őszinte és 
büszke vallást hitünkről s ennek a 
vallástételnek lesznek követői.

Döbröntey sírját és a Budavár alatt 
elesett hősökét. Talán volt köztük 
olyan szál, melyiknek a magvát Ke- 
menesaljáról hozta el a szellő ? . .

A rég lezárt (budai) tabáni teme
tőben bolyongva, két sirhalmon pi
hent meg tekintetem: Kemenesalja 
f ia i nyugosznak alatta. Neves tudós 
volt az egyik, névtelen hős a másik, 
soproni diák valaha mindegyik. —  
Sírjaik nincsenek elhanyagolva, a 
legmüvészibb kertész: a természet 
gondozza a neves tusdósét, a nemzet 
kegyelete ápolja a névtelen hősét.

Tavasszal ibolya, gyöngyvirág 
nyílik sírjaikon és pár szál nefelejts 
is v ir ít: a Marcal-part]án szedtem 
ezt a szerény kis virágot, hogy szebb 
legyen az álmuk.

—  —  —  »Itt nyugszik Döbröntey 
Gábor, magyar tudóstársasági tag, 
született a veszprém-vármegyei Nagy- 
Szöllösön, 1786-ban, — meghalt
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A lelki építés mellett fontos a test
nek védelme is Mit tapasztalunk ? A 
korcsmák telve vannak fiatal gyer
mekekkel, az italozás és dohányzás 
lehetetlen mérveket öltött. Az enge
detlenség, erkölcstelen beszéd, nyers 
durvaság, uralkodó indulatai a mai 
fiatalságnak. Mi más ez, mint az 
idegzetnek, szívnek, léleknek romlott
sága és az isteni parancsok szánt
szándékos áthágása.

Ha ez így megy tovább, akkor 
hazánk csak volt, de nem lesz.

A most élő magyarság ifja és 
örege gyászünnepre készül, ha e 
gyász után, melyet békének mondunk, 
hazánk fennmaradása, élete és erős
sége lelkesíti szívünket, akkor testben 
és lélekben erős, kitartó, mélyen 
keresztyén, szüleinek engedelmes és 
nagy célért küzdeni akaró fiatalságra 
van szükségünk.

Ebben forrjon össze az egyház és 
a családi tűzhely. Keresztyén magya
rok legyünk. Krisztus szelleme min
denüvé száll, betérő házunkba, most 
hogy hazánk felett esteledni készül, 
menjünk el mi is az ő házába, vele 
egyesülve erősek leszünk.

A magyar válaszjegyzék 
átadása.

A magyar békedelegáció február
13-án két részletben adta át Magyar- 
ország válaszát a békefeltételekre. 
Az egyik részt még aznap este külön 
futár utján Londonba küldték. A má-

Buddn, 1851-ben« — adja tudtul a 
vörös-márvány síremlék.

Az emlékezet azután tovább száll... 
el egészen a Somlóhegy aljában 
szerényen meghúzódó falusi papiakba, 
ahol Döbröntey született; Bobára, 
U ra i-U jfa lu b a , ahol gyerekeskedett; 
Sopronba, ahol diák volt; mígnem 
—  megállva az utfordulóknál —  
fáradtan kanyarodik vissza a minden 
halandók útja végéhez: a sirhalomhoz.

Bölcsőtől a sírig' nagy és szép 
utat tett meg Döbröntey, a szőllösi 
(később bobai, végre ujfalusi) ev. 
prédikátor fia. Sok más neves kor
társával együtt ö is az ősi soproni 
ev. Lyceum  tanulója, a hires M a g y a r  
Társaság  neveltje, könyvtárosa és 
titkára, Berzsenyi, K azinczy K is  János  
barátja. Maga is költő, szépirodalmi, 
nyelvészeti és történetiró, a Magyar 
Tudományos Akadémia első titkára.

Érdemeiről, munkásságáról beszél 
az irodalomtörténet, —  viszont az

sik részt Henry ezredes azonnal át
adta a külügyminisztériumban. A de
legáció a következő jegyzéket adta 
át: Egy kísérőjegyzéket, amelyben 
általános válaszunk foglaltatik a nép- 
szövetségről, a magyar határokról, 
a hadifoglyokról, a jóvátétel kérdé
seiről, végül átadtak egy rövid jegy
zéket, melyben haladékot kérnek arra, 
hogy a hiányzó jegyzékeket részle
tekben adhassák.

A határokra vonatkozó 38 ív ter
jedelmű jegyzék rövid tartalma a kö
vetkező : A tartós béke eszménye 
csak Magyarország ezeréves határai
nak fenntartásával valósítható meg. 
E mellett szól a népek önrendelke
zési joga is, mert tudjuk, hogy a 
magyar nemzetiségek nem akarnak 
elszakadni Magyarországtól, továbbá 
a nemzetiségi elv, amennyiben a nem
zetiségek több jogot élveztek Magyar- 
országon, mint amennyit a mostani 
békeszerződések számukra biztosíta
nak. Épen azért azt a kérést ter
jeszti elő, hogy a legfelsőbb tanács 
az elszakítandó területeken népszava
zást rendeljen el, amely célból a 
fegyverszüneti szerződés sérelmével 
ott tartózkodó csapatok visszavonan- 
dók. A népszavazásra azonban nem 
a mostani lakosság, hanem az 1918. 
november 3-án ott lakóhellyel birók 
bocsáttassanak, miután a megszálló 
csapatok ezernyi magyart üldöztek ki.

Az egységes Magyarország helyébe 
helyez a békeszerződés egy Romá
niát, amelyben 66 százalék a román, 
egy Csehországot, melyben csak 45.9

utódok kötelessége, hogy — elment
ben sírja mellett —  megemlékezzenek 
róla.

— — — R ákóczi szabadságharca 
idején labanc volt Sopron, de a  
Lyceum m a g y a r d iá k ja i akko r is 
kurucok voltak.

Kettőről legalább is feljegyzett a 
krónika annyit, hogy kiszöktek az 
ostromlott városból a kurucok közé.

1848-ban már nem kellett szökni, 
mehettek szabadon. Mentek is. Az 
anyakönyvbe soknak a neve mellé 
oda írhatták tanáraik távozásuk okául 
e beszédes két szót: „csatába m ent. .. *

G olsai P o lg á r János, nemes ifjú, 
a bobai nótárius és ev. tanító lelkes 
diák fia is az elsők között volt, akik 
a soproni főiskola padjaiból a har
cok mezejére siettek.

A hadak utján eltávozott diák
honvéd azután nem is tért vissza 
többet.

a cseh és egy Jugoszláviát, amely
ben 38.7 százalék a szerb. A hatá
rok mentén 58 ezer négyszögkilomé
ternyi területet vesznek el, amelyben 
3.82 millió szinmagyar él. —  Romá
nia a Bánság egy részének Szerbiá
hoz való csatolását azzal ellenzi, 
hogy az ott élő kétszázezer szerb 
kedvéért 385 ezer idegen lakost kény
szerítenek szerb uralom alá. A szerb 
uralom 16 magyar többségű várost 
és húsz magyar többségű járást sza
kít el az országtól. Az uj román 
határ 1.7 millió magyart és három
negyed milliónyi más nemzetiségű 
lakost szakít el, 3 román, 28 magyar 
többségű várost és ugyanannyi járást 
ajándékoz Romániának.

Dr. Pröhle Vilmos Szombathelyen.
A Vasmegyei Kultur-Egyesület a 

Területvédő Liga javára estélyt ren
dezett. Az estélyen jelen volt a vas
megyei területvédő liga választmánya 
élén Mikes János gróf és Kapi Béla 
püspökkel. Az estély fényesen sikerült 
és minden egyes száma az őszinte 
meglepetés erejével hatott. A szen
záció erejével hatott Pröhle Vilmos 
dr. volt nyíregyházai ev. vallástanár, 
jelenleg a debreceni egyetem tanárnak 
előadása, kit a Kultur Egyesület ne
vében Kapi Béla üdvözölt.

Szombathelyi szerepléséről a »Vas
vármegye« cimü lap a következőket 
ír ja : A nyugatmagyarországi erdők 
falevélzörgése hallatszik, a vasi föl-

49-ben már mint főhadnagy volt 
ott május 25-ének hajnalán a bevett 
Budavár Szent-György-téren, rohamra 
sorakozó honvédek között. És ott is 
maradt: szíven találta egy golyó.

A 368 elesett hős között alussza 
örök álmát a tabáni temető honvéd 
sirja alatt.

. . .  Az egyik neves tudós volt, 
a másik névtelen hős, —  soproni 
diák, Kemenesalja fia mindakettő. A 
legművészibb kertész, a természet, 
gondozza a neves tudós sírját, a 
nemzet kegyelete ápolja a névtelen 
hősét. Tavasszal ibolya, gyöngyvirág 
nyílik, akác-szirom hull, platán-lomb 
susog, madár dalol hantjaik felett; 
ősszel zizegő avar borítja, télen fehér 
hó fedi s írja ika t...

A hó alatt pár szál nefelejts várja 
a tavasz ébredését, —  a Marcal 
partjáról való.
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dek csodálatos földszaga árad szét 
minden szavából, mely az idetarto- 
zandoság és helyhezkötöttség, a ma- 
radnivágyás himnusza. Szemkifejezé
sei az előadás gondolatmenetét bá
mulatos pillanatossággal követik és 
szinte látni véljük a kivállságos, bol
tos homok mögött az agytekercsek 
eszmeosztályozó munkáját. Sokat lá
tott, hallott, tapasztalt, bejárta már 
az egész világot, egyetemi tanár, 
nyelvtudós és mint mondják 16 nyel
vet perfekt beszél. Hogy vasi ember 
és még itt sem tudtak róla az ön
értékeink el nem ismerésének ékes 
bisonysága

Győztesnek látszó idegen hatal
masságok Isten kalapja legszebb vi
rágcsokrát —  kezdte Pröhle -  szét 
akarják osztani. Öszszetartanak és 
tiltakoznak ez ellen az összes ide- 
genajkuak és a németekközül a 
még ingadozóknak is be kell majd 
látni, hogy helyi psychéjük az inte
gráns ezeréves ország sorsához köti 
majd őket. A területvédő praendé- 
ből a diplomáciára tér át és feje
delmi találkozókhoz vezet. Raccoigi 
Reval, a középeurópai hatalmak le- 
törési és feldaraboiási tervének ki
induló pontja. Oroszország, Anglia, 
Franciaország eddigi koncertjehez 
Olaszország is titokban csatlakozik. 
Elénk tárja a francia imperialista 
politika inconsenquentiáit és a maga 
borzalmas nagyszerűségében érzékel
teti velünk a pánszláv politika fel
tartóztathatatlan előretörését, a caesa- 
ropapistikus gondolainak galíciai és 
felsőmagyarországi érvényesülését és 
a saját készületlenségünknek a viszo
nyok igazi fel nem ismerésében rejlő 
tragikumát. —  Jött a háború s jött 
vele a pacifisták és defaitisták hada. 
Károlyi és társíii jóhiszemüek már 
akkor sem lehettek, mert politikai 
orientálódásuk folytán tudniok kellett, 
hogy a háború megindítása rém tő
lünk a központiaktól indult ki. És 
mégis hatalomra jutottak és oda állva 
Franchet d’Esperay elé, az addig ural
mon levő chomoin nationalistákra 
fogtak mindent. —  Erkölcsi integri
tásunk ekkor nagyot sülyedt, de nem 
kell kétségbeesnünk, mert a megalá
zott Lloyd George és Clemenceau 
előtt ott állott Apponyi, a szellem- 
óriás és a vesztünkre közibénk do
bott önrendelkezési eszme mint gyúj
tóid z borította el az egész világot. 
Írországtól Indiáig forrongásban van 
minden és hogy ez hova vezet, azt 
Lloyd George is szeretné tudni. —  
A külső körülmények kedvezőek, csak

meg kell ragadni a kínálkozó alkal
mat.

Az előadás után a közönség né
mán hallgatta, majd percekig tünte
tőén tapsolva és éljenezve ünnepelte 
a kiváló előadót.

Mi a magunk részéről is legmele
gebben üdvözöljük dr. Pröhle Vilmost 
s örvendünk, hogy végre ezt a.kiváló 
ev. tudóst is kezdik megismerni és ér- 
tékelni.

I m a .

Mindenható Isten, hallgasd meg fohászunk, 
M ikor színed előtt gyötrött szívvel á llunk! 
Hazánk drága testét száz ellenség marja, 
Ki segitne, ha nem az Úr erős karja? 
Szemünkben a honfi-bánat könyje úgy ég 
Könyörülj már rajtunk Te hatalmas nagy ég! 
Ha még Te is elhagysz, porig megalázva, 
Nem virulhat többé a Magyar hazája!

Veszélyben van a hon: A Kárpátok bérce, 
Nyűgöt erdős földje, Erdély nemes érce! 
Veszélyben az Alföld, a kalászos Bánát 
S mindenható Isten, Te mindezt nem látnád? 
Nem látnád a sírást? Nem hallnád a ja j

szót
M ikor ránk záriák a sötét kriptaajtót?
Ha még Te is elhagysz, porig megalázva 
Nem virulhat többé a Magyar hazája!

Mennyiszi r iiporiák már idegen hordák, 
Mégis ezer vész közt fennállt Magyarország! 
S most veszélyben van az ezeréves határ 
S idegen dalt zengjen az énekes madár? 
Bármerre tekintsünk, nincs aki segítsen, 
Légy Te a támaszunk, Mindenható Isten ! 
Ha még Te is elhagysz, porig megalázva 
Végleg megsemmisül a Magyar'hazája !

Tekints mheánk és győztes elleninkre! 
Azoknak szívet is a Te lelked intse,
Hogy e földön béke csakis akkor lehet, 
Ha szivükben ott él az igaz szeretet!
S ha szivüknek mélyén él a jóakarat,
Itt minden kis fűszál, porszem magyar

marad.
Hogyha Te velünk léssz, nem lesz soha árva, 
S újra virul majd a Magyarok hazája!

Ifj. Farkas Elemér.

Mi az Országos Központi 
Hitelszövetkezet?

Hogy népünk és vezetőink figyel
mét a szövetkezeti eszmére s ennek 
útján hazánk gazdasági emelésére 
irányítsuk, ismertető cikkekért a leg
illetékesebb helyre az »Országos 
Központi Hitelszövetkezet« és a 
»Hangya Fogyasztási és Értékesítő 
Szövetkezet* vezetőségéhez fordul
tunk. Az előbbitől kapót cikket itt 
közöljük:

Ha hazánk mai állapotának szo
morú leromlását nézzük, ha érezzük

magyarságunknak s súlyos magára- 
hagyatottságát, hogy barát, támogató, 
jóakarat nélkül, kifosztva, kipusztitva 
kell az elkövetkező évek nehézségei
vel, nélkülözésével megkiizdeniink, 
egyes-egyedül saját erőnk lehet az a 
biztosíték, melytől jövőnk jobbrafordu- 
lását remélhetjük.

S a magyarságban meglévő Isten
adta őserő elegendő lesz arra, hogy 
külső —  sokszor igen drága és igen 
háládatlan — segítség nélkül is, rö
videsen talpraáiljunk s a szenvedett 
veszteségeket kiheverve, a szellemi 
és anyagi jólétnek, gazdaságnak, bol
dogságnak még magasabb fokára 
emelkedjünk, mint azelőtt.

Saját erőnk, tehetségünk azonban 
még ha olyan erős is, nem lesz ele
gendő, hogy a világháború és a két 
átkos forradalom csapásai által ki- 
pusztitott földjeinket, gazdaságunkat, 
állatállományunkat, felszerelésünket, 
műhelyeinket helyreállítsuk, s a ter
melést még magasabb fokra lendít
sük. Külső segítségre viszont nem 
igen számíthatunk, vagy ha kapnánk 
is, annak árát igen drágán kell majd 
megfizetnünk.

Nem marad más hátra, mint saját 
erőnket összetenni, szövetkezni és a 
szétszórt, egyenkint kicsiny, terme
lésre kevésbé alkalmas gyenge erők
ből hatalmas erőösszeséget teremteni, 
amellyel csakhamar és fokozottabban 
tudjuk a termelés munkáját megindí
tani, jólétünket növelni, hisz az így 
létrejött haszon nem bankok, uzso
rások, nagytőkések zsebébe vándorol, 
hanem azoké lesz, akiknek szorgal
mas igyekezete azt létrehozta.

Ezzel lehetetlenné tesszük, hogy 
a magyar nép közé tolakodott vérét 
szívó, kiszipolyozó, szívtelen, idegen 
uzsorások népünket megrontsák, 
tönkrejuttassák, fejefölött a házat el- 
licitáliák; de inkább arra képesítik 
népünket, hogy a maga lábára állva, 
csak saját erejére támaszkodva, szor
galmas munkájának gyümölcsét ne 
más, hanem egyedül ő élvezze.

Ezért a nagy nép- és nemzetmentő 
célért fáradozik márt több, mint 20 
esztendeje az Országos Központi 
Hitelszövetkezet a körébe tartozó vi
déki szövetkezetekkel, amelyek ékesen 
szóló tanúbizonyságai annak, hogy 
a magyar nép keservesen megkupor- 
gatott szétszórt filléreiből, hatalmas 
intézményeket lehet teremteni, ame
lyek csakis a népért dolgoznak s a 
nép érdekében gyümölcsöztetik ere
jüket.

Több mint két évtized alatt 7000
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községre kiterjedő 2400 hitelszövet
kezet alakult, amelybe 700.000 ter
melő magyar ember kapcsolódott be, 
s ahová e szövetkezetek betették lá
bukat, ott vége volt az uzsorának, 
a kizsákmányolásnak, a földmives 
tönkrejuttatásának, ott fokozódott a 
jólét, a gazdagság és a boldogság.

A szétszórt fillérekből százmilliók 
gyűltek össze, amelyek lehetővé te
szik, hogy a tőkére, pénzre, termelő 
eszközökre, szerszámokra, felszere
lésre szoruló gazda, vagy kisiparos 
ne forduljon nyerészkedő bankokhoz 
takarékpénztárakhoz, vagy a > jószivü< 
árendáshoz, akiknek csak a nyereség, 
a kamatláb a fontos, de álljanak 
össze, tegyék össze erejüket és meg
takarított filléreikből egymást segítsék,

Lehetővé tették a szövetkezetek 
azonkívül tagjaiknak a gazdasági 
eszközök, állatállományok, gépek be
szerzését, műhelyeik berendezését, 
szaporítását, feljavítását támogatták 
terményeik értékesítésében, ipari fel
dolgozásában, gabonamaktárakat állí
tottak fel, hogy a gazdák terményeit 
a közvetítő vigéckereskedelemtől meg
szabadítva, közvetlenül a fogyasztó
hoz tudják juttatni —  szóval meg
adták a szövetkezetek a kisemberek
nek mindazokat a lehetőségeket és 
eszközöket, amelyeket a nagybirtok 
élvez, anélkül azonban, hogy a hasz
not, a gyümölcsöt, a termést idegen 
sóvár kéz szedje be, de az a maga 
teljességeben ismét a dolgozó gazda 
és kisiparos javára fordíttassék.

Mindezeket elérték a szövetkeze
tek két évtizedes fennállásuk alatt, 
mert a dolgozó magyarság felismerte 
munkájuk jelentőségét, amelynek nyo
mában anyagi, szellemi jólét, gazdag
ság fakadt.

A haza szétrombolt gazdasági és 
társadalmi életét újraépíteni s a ma
gyar népnek múltjához, értekéhez, 
munkájához nagyobb jövőt biztosítani 
a szövetkezetek nélkül nem lehet, 
mert csak ezek tudják az egyenként 
gyenge termelésre alkalmatlan erőket, 
nagy egységekké tömöríteni, s azokba 
a magyar nép anyagi erejét, munka- 
képességét bekapcsolni.

Ha minden falu megalapítja tehát 
szövetkezetét, nem lesz szükség a 
drága idegen tőkére, fölösleges lesz 
idegen pénz után futkosni, de a ma
gyar nép saját maga erejéből is elő 
fogja állítani azokat a gránitkockákat, 
amelyekből a jövő Magyarország fog 
felépülni.

Ne habozzunk tehát, de fogjunk 
hozzá azonnal szövetkezeteink meg

alapításhoz, melyek megszabadítják 
népünket a nélkülözéstől, a szükség
től, az uzsorától, kizsákmányolástól 
és lehetővé teszik, hogy saját erőnk
ből rendbe hozzuk és növeljük gaz
daságunkat.

Szövetkezeti alapításra vonatkozó 
útmutatásokkal készséggel szolgál az 
Országos Központi Hitelszövetkezet 
(Budapest V., Nádor-utca 22. sz.), 
vagy a kaposvári képviselőség (Fe
renc József-utca 19).

A figu rás atyafi.
Ir ta : Cslte Károly.

—  Öreg ember, öreg bot, adjon 
Isten jó napot!. . . Vegyenek valamit, 
szivecském! —  hallatszott be az ud
varról hangos, köhécseló köszöntés.

— Mit árul, bácsi? —  kérdezte 
a csinos cselédleányzó mosolyogva.

—  Eladó a görcsös bot is, öreg 
gazdája i s . . .  Tudja mit, galambocs- 
kátn, súgok magának valamit. Elva
rázsolt tündérkirályfi vagyok, ha meg
csókol, rögvest megszűnik a varázs
lat: világszép tündérkirályfi leszek 
Magácska pedig szépséges violám, 
tündérkirálykiasszony párom lesz. 
Csókoljon meg hát izibe! . .

Hangos, vidám kacaj követte a 
tréfát.

— Ejnye, no, ki ez a figurás 
atyafi ? Csak nem a Gergő bácsi ? 
Hadd lám, menjünk csak e lé b e !... 
Nini csak, kit lá to k ! . . .  Isten hozta, 
Gergő bácsi. Rég várom már. Jöjjön 
csak be, meséljen valami szépet. Meg
írom aztán a Harangszó kedves 
olvasói számára. Tudom, hogy vár
ják már Gergő bácsi uj, figurás 
történetét. Ugy-e, tud valami szépet?

— Tudok, kedves öcsém uram, 
— mondta az öreg szokatlan szomo
rúsággal

— Igen örülök előre is neki!
—  Még pedig az a legszebb tör

ténet, ami csak velem gyermekkorom 
óta történt.. .  Hanem megbocsásson, 
hogy egy kis árát szabom !

—  Igen helyes, csak szabja meg, 
Gergő bácsi, az á r á t . . .

— Hát. . . hogy is kezdjem, mint 
mondjam kérésemet? Nehéz biza’, de 
tán végül majd csak oda tudok ka
nyarodn i... Haj, édes öcsém uram, 
bús most az én vén szívem! Tudom, 
hogy öcsém uramé és minden ma
gyaré bús most. Szörnyű n eh éz ... 
tán soha sem volt ily nehéz a szív
béli sorsunk, hogy elmetélték, elda
rabolták hazánk szent földjét, akár

csak egykoron Krisztus urunk köntö
sét. Mi lesz velünk e nagy búbánat
ban? Elsorvad szívünk, lelkünk. 
Kellene tehát egy kis vidámító szív
balzsam ... Tudja mit, édes öcsém 
uram? Nyomassa ki az én figurás, 
nevettető történeteimet egy könyvben 
hadd nevessen rajta a bús magyar .. 
Ezt kérem én a legszebb történelemért.

—  Hej, Gergő bácsi, nehéz dolog 
a z ! Irtózatos pénzbe kerül most a 
könyvnyomtatás, aztán nincs elég 
vevő hozzá. Még a másik könyvem 
költsége sem térült meg eddig

— No, erre a könyvre lesz elég 
vevő. Én mondom ezt, Csiza Gergely. 
Rongyos tarisznyámat teszem egy 
ezeres bankó ellen, hogy a Harang
szó minden olvasója megszerzi. Addig 
unszolják a gyermekek édesanyjukat 
mígnem rászánnak egy-két tojás árát. 
S a mikor elkészül a könyv, elmesé
lem az Ígért legszebb történetemet.

—  Tartok tőle, Gergő bácsi, hogy
kudarc lesz a dolog vége. Dehát 
kigyelmed kedvéért tegyünk próbát. 
Közhírré tesszük hogy: „ Figurás
a tya fi“ címmel uj könyv jelenik meg, 
ha lesz elég előfizető. Húsz érdekes, 
vidám, kacagtató történet sorakozik 
benne, melyektől fölvidul, élénkké lesz 
nemcsak a fásult lélek, hanem még 
a beteg test is.

Egy hires, bölcs orvos azt mondta, 
hogy egy jó nevetés többet ér, jobb 
hatása van, mint tiz üveg orvosság
nak.

— Tiz üveg orvosság!... Uram 
Is te n ... mily nagy summa az ára 
ellenben a »Figurás atyafinak« a 
Harangszó olvasói számára, a drága 
postaköltséggel együtt, előzetes ren
deléssel csak 8 korona. Díszpéldány 
ára, képpel 20 korona. Pedig nem
csak egy, akár száz nevetéssel is 
szolgál; nem is egy embernek, aki 
megszerzi, hanem az egész család
jának. Sőt megmarad az unokáknak 
és a dédunokáknak is. Az előfizetést 
a szerző címére (Csite Károly, Kör
mend) lehet küldeni.

—  Jó lesz így, Gergő bácsi ?
—  Akurátosan van, öcsém uram. 

Csak még azt tessék hozzáírni, hogy 
az első jelentkező előfizetésre, én jó 
magam vagyok s vezéreljen a jó 
Isten hozzá még vagy két-háromezer 
vidámságot kereső, bús m agyart...

Kedves h alo ttunk emlékét méltó
képen megörökíthetjük, ha van jó 
fényképünk róla. Fényképe után meg
rendelhetjük művészi olajíestósü élet
hű arcképét. A címet és feltételeket 
lapunk kiadóhivatala közli.



62.

H E T I  K R Ó N I K A . *

A magyar asszonyok kiáltványa 
Magyarország megcsonkítása ellen. 
A Magyar Asszonyok Szövetsége 
kiáltvánnyal fordul a világ minden 
táján lakozó asszonyi szívekhez, föl
ébresztve figyelmüket amaz égbekiáltó 
igazságtalanság ellen, a melyet M a
gyarországon el akarnak követni.

»Halljátok meg milliók vészkiál
tását ! —  így szól a kiáltvány. —  
Európa az egykori Lengyelországnál 
csonkább és Elszásznál véresebb ki
sértet kap. Az ezeréves Magyaror
szágnak ravatalt állítottak föl Neuilly- 
ben. A világ legszörnyübb ravatalát, 
melyen élőn, egy fiatal, erős és büszke 
nemzetet terítenek ki.«

A csehek alatt sínylődő magyarok 
vészkiáltása. A cseh megszállás alatt 
sínylődő másfél milliónyi magyarság 
csak nem tud és nem akar belenyu
godni abba a gondolatba, hogy cseh 
uraság alatt éljen. Lelket marcangold 
fájdalmában kiáltvánnyal fordult a 
világ összes népeihez. Lelkiismere
tükre hivatkozva, kérve a gyászos 
cseh szolgaságból való megváltást: 
életet vagy halált. Egy másik iratban 
az antant békebizottságához fordult 
és a népek önrendelkezési joga alap
ján legalább is népszavazást kért. 
Ezt a két memorandumot az Egye
sült Államoknak budapesti képviselője 
utján már el is juttatta az antant leg
felsőbb tanácsához. Most pedig a 
magyar békedelegáció elnökét, Ap- 
ponyi grófot kérték meg, hogy esz
közölje ki, hogy a cseh zsarnokságot 
nyögő magyarság helyzetét külön 
erre a célra kiküldendő pártatlan 
antant-bizottsággal vizsgáltassák meg.

A kiszolgáltatandó németek. Német
országban újból hangos az utca és 
lázasak az emberek. De ezúttal a 
spartakuszok keze nincs benne a 
játékban, az antant hatalmi szava 
kavarja a háborgó német tó medrét. 
Az antant hivatkozva a németek ál
tal elfogadott békeszerződés ponto- 
zataira, kilencszáz német állampolgár 
kiadatását követeli, hogy Párisban 
törvényt ülhessen felettük.

Ha az antant nem tágít, akkor 
kettőre lehet elkészülve. Vagy arra, 
hogy nem talál majd német kormányt, 
amellyel szóbaállhasson, hanem ha 
csak be nem éri a spartakuszokkal, 
a kik szíves örömest gyújtanak majd 
máglyát saját véreikből; vagy arra, 
hogy fegyverrel szerezzen érvényt 
cézári vágyának, de ekkor nem a
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fegyverétől megfosztott német had- 
sereggel, hanem a nemzeti öntudatát 
visszanyert német néppel fog szem
bekerülni. Igaz, hogy e nép fegyver
telen lesz s kíváncsian várjuk, hogy 
mit csinál vele a fegyveres antant.

Kettévághatná az antant a kiszol
gáltatás gordiusi csomóját avval, ha 
elfogadná Vilmos német trónörökös 
ajánlatát. A trónörökös az összes 
ellenséges államfőkhöz intézett táv
iratában a követelt kilencszáz német 
»bűnös« helyett felajánlotta magát 
áldozatnak. Ha a gyűlölet és a fél
tékenység nem vakította el egészen 
az antant-ot, kapva-kap az ajánlaton. 
Ez a megoldás óriási komplikációk
nak venné elejét. Megnyugtathatná a 
német kedélyeket és az ellenfél boszu- 
vágyát is jóllakathatná. A német 
trónörökös olyan személy, akin 
kedvére kitombolhatná magát Német
ország ellenfeleinek az a vágya, hogy 
a német népet porig alázzák.

Ha elvetik ezt az ajánlatot, akkor 
ez azt jelenti, hogy nem az erkölcsi 
igazságnak akarnak elégtételt szerezni, 
hanem Németország rendjét akarják 
felborítani, nyugalmát akarják fel
dúlni. Az antant rájöhetett, hogy 
Németországot sem a háború fegy
vereivel, sem a béke olajágával nem 
tudta tönkretenni Abban a nagy nép
ben hatalmasabb az életösztön, mint 
ellenfeleiben a gyűlölet.

Az angol kirá ly trónbeszéde. A 
parlament megnyitó ülésén György 
király trónbeszédet olvasott fel, amely
ben azt mondja, hogy boldog, hogy 
a Versailles szerződés ratifikálást 
nyert. Az Ausztriával és Bulgáriával 
kötött szerződést a szükséges időkö
zökben ratifikálni fogják. A király 
annak a reményének adott kifejezést, 
hogy Magyarországgal a békét ha
marosan megkötik. A szövetségesek 
között Törökországra vonatkozóan 
folyt tárgyalások szilárdították a köz
tük fennálló viszonyokat.

EGYHÁZI KÖZÉLET.
Hirek, hirdetések és minden

nemű befizetések egyenesen a 
kiadóhivatalhoz küldendők.

Püspöki körlevél. Kapi Béla dunán
túli püspök most tette közzé 19-dik sz. 
körlevelét, melynek elején kitartásra buzdít 
a békefeltételek által okozott nehéz idők
ben.

A megpróbáltatás elhordozása — írja 
— a nemzet erkölcsi értékének próbája. 
A szenvedni tudás, a megrendítő esemé
nyek méltó elfogadása, a nemzet életerejét
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s a jövendőhöz való jogát bizonyítja. Nem
zetünknek méltóan kell hordoznia a gyászt. 
Ezen rettenetes időszakban is meg kell 
keresnie kötelességeit. Nem felejthetjük, 
hogy magatartásunktól, az eseményekkel 
szemben való állásfoglalásunktól függ jö
vendőnk . . .

Bünbánat, alázat, okulás és Istenhez- 
jutás az igazi keresztyén gyászolás tartalma. 
Tanuljunk önvizsgálatot s keressük jöven
dőnk biztosabb útjait, erősebb alapjait. 
Ha kevesebben leszünk, a nagy ember
veszteség tanítson összetartásra, egymás 
megbecsülésére, egységre. A körülvevő 
rettenetes nyomorúság, a tömegekben szét
szórt hajléktalanok, a kenyérnélkül marad
tak nyomorúsága intsen könyörületre és 
testvéri szeretetre. Azután tekintsünk ég 
felé és tanuljunk meg bízni az Istenben, 
legyünk kitartóak az imádkozásban, fárad
hatatlanok a munkában és erősek a re
ménységben.

Megrendülve áll meg a békefeltételek 
által teremtett rettenetes és lehetetlen tör
ténelmi alakulás előtt evangélikus egyhá
zunk és ebben a dunántúli egyházkerüle
tünk. Nyugatmagvarországgal majdnem 2 
teljes egyházmegyénk, a vend vidékkel 
ritka buzgóságu evangélikus népünk egy 
nagy tömege vész el. Veszteség sújtja 
egyházkerületünk déli vidékét is. — Elve
szítenénk egyházkerületünk szellemi közép
pontját, a mi féltett soproni gyülekezetün
ket, azt a történelmi hagyományokkal meg
szentelt kulturvárost, melyben 363 év óta 
elhelyezést nyertek egyházkerületünk tan
intézetei és hivatalai. A veszteségek gon
dolatára is felsír a lelkünk.

Még él lelkűnkben a reménység egy 
halvány lángja. Úgy érezzük, hogy amit 
elénk szabtak, amit kegyetlen erővel reánk 
kényszerítettek, az lehetetlenség, mert ellene 
kiált evangélikus népünk szíve és akarata. 
Nem is búcsúzom, mert nem akarunk 
egymástól elválni. A helyzet azonban bizony
talan. A veszélyeztetett vidékek ki vannak 
téve az ellenséges megszállásnak. Kinyúj
tom hát felétek szeretett lelkésztestvéreim 
jobbomat s áldást kérek a gyülekezetekre, 
evangélikus népünkre, a lelkészekre, ta
nítókra, az egyház vezetőire. Most csak 
ennyi a szavam : Isten adjon mindnyája
toknak erőt, hogy kitartóak legyetek a hű
ségben, erősek a szeretetben s hogy min
denkor lelkiismeretetek parancsolása szerint 
cselekedjetek. Az Ur kegyelme őrizzen e 
nehéz időben.

Azután a Dunántúli Luther-Szövetség 
munkájának támogatására hívja fel a gyü
lekezeteket. Szól a proletárdiktatúra alatti 
vallásváltoztatások, gyermekek vallására 
vonatkozó megegyezések tárgyában; (Vkokt. 
min. 6837/eln./919. sz. rend.) a lelkészek 
családjában beállott változás csal. pótlék 
szempontjából azonnali bejelentésről; isko
lák belső életének felügyelete és irányí
tásáról ; a Magyar Gazdaszöv. támogatá
sáról ; az erdélyi menekültek támogatásá
ró l; Seltenhofer F. fiai cég acélharangok 
ajánlásáról; az áilampénztáraknál letétben 
levő egyházi értékek felvételéről; a Magyar 
Képzőművészek Nemzeti Szövetségének 
támogatásáról; tanitóváltozások bejelenté
séről s végül a Harangszó támogatásáról.

A lelkész- és tanítótestvérek, valamint 
a gyülekezetek figyelmét felhívom „Harang- 
szó“ című vallásos néplapunkra. Mindnyá
jan ismerjük és értékesnek tartjuk eddigi 
munkáját, melyet evangélikus népünk egy- 
házias érzületének emelése és vallásossá
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gának mélyítése szolgálatában kifejtett. 
Erre a szolgálatra a jövendőben még na
gyobb szüksége lesz egyházunknak.A reánk 
várakozó nagy feladatokat csak akkor 
tudjuk teljesíteni, ha evangélikus népünk 
lelkében megerősödik az egyházi öntudat. 
Meg kell erősíteni ev. népünk lelkében az 
egyházszeretetet, az erős meggyőződést, az 
áldozatkészséget, az összetartás és \a kö
zösség gondolatának nagy fontosságát Ez 
a „Harangszó“ programmja, melynek meg
valósításán a szerkesztőség igazán hálára 
kötelező nagy buzgósággal és rátermettség
gel dolgozik Kérem a lelkész és tanító
testvéreket : támogassák a lapot megfelelő 
dolgozataikkal, de egyszersmind a lap hat
hatós terjesztésével is.

Gyászrovat. Vajda Mihály nagybarát- 
falui segédlelkész rövid szenvedés után 
26 éves korában szülőfalujában, Vanyolán 
meghalt. Temetése február 10-én volt. A 
gyászbeszédet Szalay Mihály lovászpatonai 
lelkész tartotta, a temetőben Kiss Samu 
nagybarátfalui lelkész búcsúztatta, Horváth 
Sándor lovászpatonai segédlelkész pedig 
imádságot mondott. Az elhunytat, akit 
szülei és testvérei Amerikában léte alatt 
rokonai segítettek s rokonainál is halt 
meg, nagy részvét kisérte utolsó utján.

Lelkészbeiktatás. Jónás Lajost, Alsó- 
dörgicse uj lelkészét, február 1-én iktatta 
hivatalába Magyary Miklós zalai esperes, 
a beiktatott lelkésznek ez alkalomra eljött 
iskolatársa: Káldy József iharosberényi 
lelkésznek segédletével.

Roba. özv. László Istvánná és László 
Lidia gyermekei, illetőleg testvérei, Gyula, 
Antal, Pál és Lujza, emlékére, kiket e kö
nyörtelen halál életük viruló korában ra
gadott el körükből, a bobai gyülekezet 
„Templom-alap“ és „Harangalap“ javára 
200 —200 K-t, Összesen 400 K-t adomá
nyoztak.

Kiközösítették a cseh egyházat. A
kongregáció kifogásolja, elitéli és kikö
zösíti az 1920. január 15-én kelt dekré
tummal a cseh egyházat, amely elszakadt 
a római egyháztól. Közli továbbá a pápá
nak levelét, amelyet a csehországi katoli
kus egyház helyzetére vonatkozólag a 
prágai érsekhez intéz. A szentatya ebben 
a levélben felszólítja az érseket, hogy nagy 
figyelemmel vizsgálja meg a papság köré
ben a mostani helyzetet és azt tanácso’ja 
neki, hogy hívjon össze értekezletet Prá
gába a megegyezés céljából. Kifejti továbbá 
a pápa ebben a levélben, hogy az egyházi 
cölibátust szentül és sérthetetlenül meg 
kell óvni.

C S A L Á D I É R TE S ÍTŐ .
Esküvő. Schwarz Emil Németujvárról 

f. hó 16-án tartotta .esküvőjét Szcntgott- 
hárdon mennyasszonyával Pável Rózsival, 
Pável János presbiter kedves leányával.

Halálozás. Részvéttel vettük a követ
kező gyászjelentést: Alulírottak a fájdalom
tól mélyen lesújtva jelentik, hogy a legjobb 
testvér, sógor, illetve nagybácsi és rokon, 
Geschrey Sándor építész f hó 9-én éjjel 
12 órakor hosszú szenvedés után életének 
66-ik évében az Urban csendesen elhunyt. 
A megboldogultat f. hó 12-én d. u. fel 4 
órakor helyezték örök nyugalomra. Legyen 
pihenése csendes, emléke áldott I Szabó 
Sámuelné szül. Geschrey Hermin, Mórocz
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Károlyné szül. Geschrey Gizella, özvegy 
Csorna Jenőné szül. Geschrey Ida testvérei. 
Szabó Sámuel, Mórocz Károly, özv. Ge
schrey Elekné szül Koltay Ilona sógorai, 
sógornője. Dr. Boros Józsefné szül Szabó 
Hermin, Bognár Bé'áné szül. Csorna Irén 
unokahugai, Mórocz László, Geschrey La
jos unokaöccsei.

11 1 K  K  i í .
A tengerészek H orthynak. A tenge

rész tisztek küldöttsége Hoithy Miklós 
fővezérnek egy gyönyörűen kidolgozott, 
damaszkusi pengéjű tengerészkardot nyúj
tott át.

A magyar asszonyok kiá ltványa Ma
gyarország megcsonkítása ellen. A
Magyar Asszonyok Szövetsége kiáltványai 
foroult a világ minden táján lakozó asz- 
szonyi szivekhez, fölébresztve figyelmüket 
amaz égbekiáltó igazságtalanság ellen, a 
melyet Magyarországon el akarnak követni.

Halljátok meg milliók vészkiáltását! — 
igy szól a kiáltvány. — Európa az egykori 
Lengyelországnál csonkábbá és Elzásznál 
véresebb kisértetet kap. Az ezeréves Ma
gyarországnak ravatalt állítottak föl Neu- 
illyben ! A világ legszörnyübb ravatalát, 
melyen élőn, egy fiatal, erős és büszke 
nemzetet terítenek ki.

A rom ánok ha lá lra  íté lték  Lukács 
Ödön nagyváradi polgárm esterhelyet
test és öt magyar tiszte t. A kolozsvári 
hadbíróság Cserny alezredest és még há
rom volt honvédtisztet, továbbá Lukács 
Ödön nagyváradi polgármesterhelyettest, 
Janovich jarásbirót és Csapó nemzeti had
seregbeli főhadnagyot, a miért a román 
csapatok hátamögött seregszervezésre ösz- 
szeesküdtek, halálra, Berley jegyzőt pedig 
tizenötévi kényszermunkára Ítélte.

Asquith az időleges á llam határokró l. 
Asquith volt angol miniszterelnöknek vá
lasztói előtt kijelentette, hogy a Közép- 
Európában és Kelet-Európában megvont 
határokat idegleneseknek kell tekinteni, 
mert azokat a népszövetség fogja véglege
sen megállapítani

Szántóföldek viz a la tt. A Duna-Tisza 
közén a tanyák között számtalan tó kelet
kezett a sok esőzés miatt. A sok belviz 
miatt nem lehet elvégezni a tavaszi szán
tást és vetést, de még az ősszel elvetett 
mag is kárbavész. Egyes tanyákat meg se 
lehet közelíteni a viz miatt. Az utak járha
tatlanok.

Európa csak kamatban 200 m illió  
d o llá rra l ta rtoz ik  Amerikának. Az Egye
sült Államok szövetségesei egy most köz
readott kimutatás szerint csak kamatban 
következő összegekkel tartoznak neki; 
Anglia 14, Franciaország 34, Olaszország 
54, Oroszország 7, Belgium 12, Csehország 
1 6, Szerbia 0.9 és Románia 0.6 millió 
dollárral.

Kétszázezer magyar had ifogo ly e l
hagyta Szibériát. Francia lapok jelentése 
szerint mintegy kétszázezer magyar hadi* 
fogoly elhagyta a szibériai hadifogolytábo
rokat és utnák indult hazájába. Borzalmas 
állapotban vannak, sem élelmiszerük, sem 
ruházatuk nincs. Igen sok ragadós beteg
ségben szenved. Közülük igen sokan már 
hat éve hadifogságban vannak. Többen 
megkísérelték, hogy Vladivosztokból elin-

63.

dúlva, áttörik magukat Moszkváig, de út
közben éhenhaltak.

Az olaszok Magyarország in tegritása  
m ellett. Firenzében, Bolognában és Geno
vában nagy néptömegek erelyesen tüntettek 
a békeszerződés Magyarországot érintő 
erőszakos határozatai ellen és követelték 
Magyarország teljes területi integritását.

Tavaszi vetőmagkiosztás. Az őszi 
vetésekből kimaradt területeknek tavas/ia- 
kal leendő bevetéséhez szüksége * vetőmag
vaknak lehető biztosilásáról Rubinek Gyula 
földmivelésügyi miniszter gondoskodni kí
ván és ezért a tavaszi búza és a tavaszi 
rozskészleteket erre a célra fentartotfa. 
Felhatalmazta egyúttal a vármegyék alis
pánjait, hogy ezeket a vetömagvakat az 
összes tényleges költségek felszámítása 
mellett, a vetőmagszükségletek fedezésére 
a vármegyei gazdasági felügyelők közremű
ködésével február végéik kioszthassa. A 
kiknek vetőmagvakra okvetlen szükségük 
van, forduljanak a vármegyei gazdasági 
felügyelőségekhez.

A tiszán tú li vetés. Tiszántúlról érkező 
megbízható hírek szerint az ottani várme
gyékben egy talpalattnyi őszi vetés sincsen, 
csak a tavalyi késedelmes aratás kipergett 
magja után várhatni némi aratandó őszi 
gabonát. Tavaszi vetésre a gépek elrab
lása következtében, ki nem csépelt aszta- 
gában levő kevés gabona maradt meg.

Szabad lesz a burgonyaforgalom . A 
Burgonyatermelők Országos Szövetvége a 
szállítási nehézségekre, az igásállatállomány 
hiányára való tekintettel arra kérte a fö'd- 
mivelésügyi és közélelmczésügyi miniszte
reket, hogy a burgonyaforgalmat az idén 
tegyék szabaddá. A két miniszter határo
zott Ígéretet tett a ir a nézve, hogy a bur
gonya ezidei termése már a szabadforga
lom tárgyát fogja képezni.

Tenyészálla t-k iu ta lás. A földmivelés
ügyi miniszter segíteni óhajtván azon a 
nagy veszteségen, a mely a vörösuralom, 
vagy a román megszállás alatt a Duna- 
Tisza közét érte a kisgazdák sertésállomá
nyát, több község részére tenyészkocákat, 
valamint választási malacokat oszt szét a 
károsultak között méltányos árban.

218 tiltakozás Eddig 218 elszakitásra 
Ítélt község jelentette be ünnepélyes tilta 
kozását Moson, Sopron és Vasmégye tör
vényhatóságának területéről az elszakitás 
ellen.

A világháború emberáldozata. Az
ötéves világháború rettenetes pusztításairól 
még nem tudunk teljes tiszta képet alkotni 
magunknak. Az az egy bizonyos, hogy 
annyi érték ment veszendőbe ez alatt a 
hosszú szomorú öt esztendő alatt, hogy az 
emberiség félszázad alatt sem lesz képes 
helyrehozni azt, amit veszített. Civilizáció, 
müvetség, emberélet, erkölcs, vagyon mind- 
mind romokban hever. Hogy hány ember
élet pusztult el a rettenetes vérözönben, 
arról egy amerikai egyetemi tanár készitett 
egy igazán megdöbbentő összeállítást. A 
tanár adatai szerint a világháborúban ösz- 
szesen 12,990 571 ember esett el. Közülök 
9,998.771-nek halálát kétségtelenül megál
lapították, a többi 1,991.800 eltűnt, de nyil
vánvalóan szintén elesett. Ehhez a szám
hoz még hozzá kell venni azoknak számát 
akik sebesülés és a harctéren szerzett be
tegség következtében haltak meg Számukat 
nem tudjuk, még csak hozzá vetően sem. 
A háború összesen 331.6 milliárd dollárba 
került, minden kiadást és kárt beleszámítva
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A rézgálic-szükséglet b iztosítása. A
földmilelésngyi kormány erre az évre már 
biztosítoíta a szőlőpermetezésre szükséges 
rézgálic kilogramonkénti árát 30 koronában 
állapították meg, a melyhez 60 fillér kiosz
tási költség járul. A katasztrális holdan
ként 15 kilogrammal előirányzott rézgálic 
aránylagos első részletének kiutalása, i l
letve elküldése folyamatban van. A kiosz
tást úgy, mint az elmúlt években is, a 
töt vényhatóságok utján foganatosítják.

A szomszédban vegyél házat. Egy 
kispesti munkás táviratot kapott Ameriká
ból. Közeli rokona küldte és a távirat igy 
szó l:

„Pénzeslevél útban. A szomszédban 
vegyél házat, mindegy, hogy mennyibe 
kerül.“

Az amerikai dollárnak fölényes és 
gondtalan hangja. De nem ez a fő, hanem 
az, hogy megindulnak az amerikai magya
rok és jönnek vissza az óhazába, hogy 
itthon dolgozzanak, amerikai tudásukat és 
tapasztalatukat itt érvényesítsék. A távirat
ból még egy érdekes dolog tűnik ki, hogy 
az Egyesült-Államokból már pénzeslevelet 
is lehet küldeni és megszűnik a bankátuta
lás, a melynek mindig az a vége, hogy a 
bankok megtartanak maguknak egy csomó 
pénzt. Házat, földet akarnak venni itthon 
az Amerikából visszajövő magyarok és 
nyugalomban, munkában akarják életüket 
eltölteni. Ehhez az is szükséges, hogy 
olyan gazdasági és politikai körülmények 
fogadják őket, a melyek biztosíthassák 
munkájuk sikerét.

S zerkesztő i üzenetek .
Két évtized. A közlendők közé sorol

tuk, de hogy mikor oszthatjuk be, nem 
tudjuk, mert most az aktualitásoknak kell 
adnunk az elsőséget. — Borús az ég, 
M agyarok Istene, M it akarunk, A m últ 
idők, M i a teendő? Nem közölhetők. —

Gazda. Földmivelők számára ajánlhatjuk 
„A Barázda“ cimü hetilapot. Megrendel
hető. Budapest IX , Ü llői-ut 25. Előfizetési 
díja 12 korona. — H. B. Mostanában épen 
több szavalásra alkalmas időszerű költe
mény kerül közlésre. — R. Gy. A gyer
mekek vallására nézve a házasfelek csak 
házasságkötésük előtt köthetnek egyezsé
get. Ezt a főszolgabíró előtt, városon pedig 
a polgármester előtt kell megkötni. Másutt, 
vagy később kötött egyezség érvénytelen. 
Ha egyezség nincs, a fiuk atyjuk, a leányok 
anyjuk vallását követik. — I. K. A meg
szállott területre lapunkat nem eresztik be. 
A pozsonyi theologiát Pestre helyezték át
— N. S. Czelldömölk. Türelmet kérünk, 
minden fillé rt nyugtázunk. — Esperes 
Kapolcs. Mindkét helyre ezután egy pél
dánnyal többet küldünk, hogy jusson an
nak is, aki eddig rendszerint jogtalanul 
kivette a maga példányát. — K. L. A fő
városi lapoknál is általános a panasz, hogy 
sokszor a lapok nem érkeznek meg. Ná
lunk ninc3 baj. Útközben kallódnak el azok.
— R. S. Naponkint kapunk vissza példá
nyokat ezzel a fö lirással: „Ismeretlen“ 
vagy pedig: „Nem fogadta el“ . Másnap 
pedig jön a sürgetés. Illetékes helyes in
tézkedtünk s kértünk lapunk számára vé
delmet. — P. Sz. Lőcs. A kilenc naptárt 
két ízben is elküldöttük Körülbelül ezer 
példányunk veszett el. — Többeknek. 
Naptáraink elfogytak, ajánljuk a „Horthy 
Naptár“ megvételét. Ára 20 korona. — 
Sz. L. Vönöczk, T. J. Pápa. A lapot meg
indítottuk, az első példány kézhezvételétől 
számítjuk az évet. — V. Gy. Vönöczk. 
Egy kis jóakaró támogatás néhány ezer 
koronával nem esnék rosszul. Sok meleg 
üdvözlet. — K. M. Alsóság. Sajnos el
fogytak. — Gy. B. Felpécz. Megreklamál
tuk itt is.

Nyilvános nyugtázás.
A veszprémi gyülekezet segélyezése.

Schréter Pólika gyűjtőívén Dombóvárról:

Rothermel Henrik és családja 100 K, Schré
ter leányok, özv. Csery Kálmánná, Lang 
Henrik, Rein János 30—30 K, Boór Elza, 
Tóth Dánielné, Bamngart Jánosné, Pribay 
Ferensné 20—20 K, Bacsa Gyuláné 10 K, 
Winekker János 5 K.

A csönget' nőegylet gyűjtése. Horváth 
Ernőné 30 K, Weöres Gizella, Weöres 
Géza, Molnár Gáborné, Bárdossy Gyuláné, 
Büki JózSefné 20—20 K, Hutter Zsigmond, 
Hajas Dénes, Horváth János, Bókkon Jó
zsef, Bertha Mihály, Saródy László, Bár
dossy Jánosné, Esze Sándor, Németh Pál, 
Szabó Dezső, Bókkon Mihály, özv. Bók
kon Sándorfíé, Bókkon Dávid 10—10 K, 
Bárdossy Istvánná, Bárdossy Józsefné, 
Füiöp Lajos, Döbröntey István, Finta Jó
zsef, Fiiszár Károly, Németh Lajosné, Fü- 
löp Sándor 0—6 K, Heiner Lajosné, Sere
géi Pálné, Nagy Jánosné, Kiss Imréné, Ko- 
ronczai Károly, N. N., Varga István, Ta- 
maska István, Saródy Gyula, Bertha Ká- 
rolyné, özv. Marton Elekné 5—5 K, Sere
géi Sándor, özv. Seregéi Lajosné, Varga 
Péter, özv. Va;ga Mihályné, Varga István, 
Szabó Józseefné, Baranyai Dávid, Németh 
Ferencné, Nagy Istvánná, Gosztola József, 
Koronczay István, Gál Lajos, Dörnhöfer 
Irén 4 - 4  K, Varga Kálmán, özv. Varga 
Istvánná, Baranyai Jánosné, Bognár Pál, 
Boros János, özv. Bognár Mihályné, Bók
kon Sándor, .Bognár János, Varga Pál, 
Németh Józsefné, Bókkon János, Nagy M i
hály, ifj. Bókkon János, Garab Róza, Bertha 
Linus, Gosztola Sámuel, Bókkon Istvánná, 
Gaál Jánosné, Baranyai Sándor, Lada Jó
zsef, Német Józsefné, Huszár István, Kiss 
Károly, Bertha Istvánná, Bognár Mihályné, 
Kelemen Mihályné, Varga Sándor, özv. 
Bognár Jánosné, özv. Gaál Jánosné, Né
meth Jánosné, Kiss János 2—2 K, Varga 
Józsefné, Kiss Erzsi, Kovács János, Csőre 
Sándor, Kóbor János, Péntek Lajos, Nagy 
Gy. János, Horváth Sándor, Német Sán- 
dorné 1—1 K.

Magyarszombathelyről adakoztak: Poór 
Alajos, Bagó Mihály 20—20 K, Molnár 
Gyula, özv. Varga Pálné 10—10 K, Polgár 
István, N. N., Szabó János, Horváth József 
5—5 K, Szabó Pál 4 K, Letenyei István, 
N. N , Tóth Péter 3—3 K, Bocska János, 
Takács István, Csurnyai János, Németh 
Péterné, Németh Mihály, alsó Kovács Pál, 
Tóth Mihályné, Varga Julcsa, Pesgyán Pál, 
Varga Istvánné, Kováts Ferenc, Balogh 
István 2—2 K, Német János, Német József
né, Bors Vince, N. N., Varga István, Nagy 
István, Német Péter, Balog István, Takács 
Ferenc, Imre Ferenc, Magyar János, Szűcs 
Mihály, Varga Ferenc, Horváth Pál, Dákoi 
István, Bauer Kristóf Tóth János, Tóth 
Márton, Varga Vilma, Szabó Károlyné, 
Maracskó Imre, Nagy Pál, Pintér József, 
Dákai Ferenc 1—1 K, Kovács János 20 f. 
Karlovitz Miklósné 10 K, Varga M. Mihály, 
Czigány Gyula pléb. 5—5 K, F. Kovács 
Mihály, Kovács József 3—3 K, Kovács 
Márton, Németh József, Szeibertány Ferenc, 
Varga Pál, Pomáti János, Kováts János, 
özv. Letenyi Pálné, Kok István, Lángas 
Pálné Farkas István, Letenyei Pál, Letenyei 
János N. N., Polgár Mihály, Kovács Márton, 
Borsos Zsófi, Borsos István, Horváth Gézá- 
né, Csurgat |ános, Bécsi Mihály, dr. Hartl, 
Kovács Péter, Keltner, B. Kovács Mihály, 
M. Kovács István 2—2 K, Varga József, 
Kallai Márton, Letenyei Mihály, Hirschler, 
Magyar Márton, Raab Lajos, Kovács Já
nosné, Kovács Pál, Bécsi Julcsa 1 — 1 K.

Vegye meg mindenki

,H O R T H Y -N flP T Á R ‘-t
az 1920-iki szökő évre

A magyar nemzet újjászületésének emlékére

Á ra  2 0  korona.

E naptár tiszta jövedelme a Nemzeti Hadsereg cél
jaira szolgál.

Kapható minden könyvkereskedésben.

Nyomatott Wellisch Béla villamüzemü könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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Felelő» szerkesztő  
é t  kiadó:

S ZA L A Y  M IH Á L Y .
T árss zerkesztő :

NÉMETH KÁROLY.

Kéziratok Lovószpatonára  
(Vcszprém m egye), előfi
zetési d ijak , reklam ációk  
a H A R A N Q 8ZÓ  kiadóhiva
talának S ze n tg o tth ird ra  
(Vasvármegye) küldendők.

Előfizetést elfogad  
minden evang. lelkész és 

tanító .

E V A N G É L IK U S  N É P L A P .
A la p íto tta : Kapi Béla 1910 ben.

Szerkeszti s a  kiadóhiva
ta l veze tő je :

C Z I P O T T  G É Z A
8Z E N T O O T T H Á R D

(Vasvárm egye.)

A „H a ra n g szó “ előfizetési 
á ra : egész évre közvetlen  
küldéssel 2 0  kor., csopor
tos küldéssel (legkevesebb  

10 példány) 16 korona.
A „H a ra n g s zó “  te r je s z 
tésére befolyt adom ányok
ból szórványban lakó hí
veinknek ingyenpéldányo

kat küldünk.
M eg je len ik  m inden vas ár

nap.

Édesanyánk
M a g y a r o r s z á g .

Édesanyánk, Magyarország, 
Derüljön fel könnyes orcád,
Ne emésszen a búbánat: 
Hajnalodik, uj fény tám ad.

M elyért régtől vágyban égtünk, 
Főikéi régi dicsőségünk, 
Kárpátoktól Adriáig,
S a világra kivilágit.

A magyar faj nem faju lt el,
A magyar tűz nem aludt e l ;
T övrla rM C  r.rézüd !; a 
Nyit ezerév rózsabokra.

Két eszm ényért ég az oltár,
Két eszményért zeng a zso ltá r: 
Isteni H aza! Szent e kettő,
Szép erkölcsre s te ttre  keltő.

Pártviszály és harc helyébe 
Mosolyog ránk csendes béke,
A szeretet és igazság 
Köztünk egymást csókolgatják.

Nem lesz itt ur idegen nép, 
Haragunk elűzi ism ét;
Kik fényt hintnek e hazára, 
Legyenek mind szívből áldva I

Áldás Horthy fővezérre,
S nem zeti hadseregére I 
Szálló sassal sebes szárnyon 
Hirök — nevek messze szálljon.

Fel a zászlót izmos karral,

Í Az Isten van a magyarral,
Vezet u j-u j ezredévre,

Dicsőségről dicsőségre.

,—  Édesanyánk Magyarország, 
Derüljön fel könnyes orcád, 
Szenvedésid megenyhülnek,
S virrad még rád boldog ünnepi

Sántha Károly.

Regnum Christianum .
Dr. Raffay Sándor ev. püspök be

széde az országház kupolájában tar
tott istentiszteletkor, a nemzetgyűlés 
megnyitása alkalmából.

Nemzetgyűlési képviselők!
Testvéreim az Urban I

Miként egykor az Ur követe, Ke
resztelő János, úgy én is kiáltó szó 
vagyok e nemzet előtt. Miként egy
kor Keresztelő János, úgy hirdetem 
ma én is az öss> etört lelkek világá
ban tépelt szívek és csonkára tiport 
nép között az Ur üzenetét. És én is 
azokkal az egyszerű ikkal iga
zolom magamat, mellyel a keresztelő 
szólott az ő népéhez: >Én kiáltó szó 
vagyok a pusztában: egyengessétek 
meg az Urnák útját.« (Ján. ev. I. 28.) 
A magyar nemzet azzal a megbízás
sal küldte képviselőit a nemzetgyű
lésre, hogy a krisztu i és a nemzeti 
szellem egymásba fonódó szálaiból 
szőjjék meg itt a ronggyá tépett nem
zeti lét dicsőségének ragyogó köntö
sét. E szálakból szőtte legelső ma
gyar királyunk is e nemzet számára 
a tisztesség ama palástját, melyben 
ezer éven át a közbeésülés utján járt 
a magyar. Ezt a palástot az ámítva 
feltolakodott hazaárulás letépte vál- 
lainkról s országunk keresztvénségét, 
nemzeti létét, Ó3í tisztességét együtt 
döntötte a földnek porába, ahol tulaj
don fiai rútul megtaposták. Az ezer
éves nemzet minden ragyogó alapja 
és tisztességes tradíciója itt táboroz 
most e falak között és én hallom, 
amint karban zúgja felénk a nagy 
követelést: porba tiport tisztességünk 
csak a keresztény erkölcs, és a nem
zeti öntudal kettős oszlopán emelked- 
hetik föl ismét és lehet újból dicsővé, 
ragyogóvá. E szent munkára küldte 
el a nemzet e falak közé, melyek 
még nem is olyan régen néma tanúi 
voltak egy Isten és haza ellen lázadó

téboly pusztító viharának, a maga 
képviselőit. Az Ur üzenetét hozom 
a nemzetgyűles tisztelt tagjainak és 
hirdetem a nemzet egészének, bele
kiáltom a modern Babilon léha ut
cáiba, a sivító széllel belezúgom a 
kenyértermő rónák szétszórt tanya
házaiba, bedörgöm a rablott hegy
ségek árnyas völgyeibe, belekönyör- 
göm az ország leszakadni készülő 
részének csüggedt seregébe s az új
jáépítés szent munkáján verejtékező 
lelkes táborba: egyengessétek meg 
az Urnák útját 1 Ne legyen többé e 
hazában szakadás az egyazonos Meg
váltó hívei között! Ne legyen többé 
párfos szertehtizás, ne legyen gyűlöl
ködés és versengés. Forrjon össze 
végre a magyarság lelke egy közös 
szent, felséges akaratban, a tépett 
haza sebeit orvosló, a nyomorba és 
szégyenbe taszított nemzetet újra fel
építő, összeforrasztó, alkotó munká
ban. Ha igazán komoly bennünk az 
a meggyőződés, hogy csak a krisz
tusi lélek és krisztusi erkölcs teremt
heti ujiá ezt a nemzetet: akkor ne 
alacsonyítsuk azt puszta jelszóvá, 
vagv korteseszközzé. Akkor legyen az 
a krisztusi lélek igazán világító szö- 
vétneke ennek a nemzetnek, legyen 
az a krisztusi erkölcs igazán ereje 
a nemzet életének.

Ennek a reményeiben is csüggedni 
kezdő népnek rá kell eszmélnie arra 
a belátásra, hogy kicsinyes önzéssel, 
porban járd hivalkodással, apró párt
érdekek kihegyezésével egy nemzetet 
fölemelni nem, csak szétzülleszteni 
lehet. Jelszavas politika aranysujtá- 
sos szemfedd igen, de emelkedés 
szárnya soha nem lehet.

Félre azért a pártoskodással, az 
önzéssel és hivalkodással, félre a tor
zsalkodással : uj, igaz, erős, építő, 
összeforrasztó, gyökeréig magyar er
kölcs, tiszta, törekvésében emelkedett 
hazaszeretetre van most szüksége
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ennek az uj jövendőt követő ősi, 
szent hazának.

Egyengessétek hát meg az Urnák 
útját, hogy legyen már egyszer ez az 
ország igazán Regnum Christianum 
és legyen munkánk istenáldotta gyü
mölcse e nemzetnek újraéledése. E 
munkában és munkáért áldjon meg 
mindenkit a népek örök, hatalmas 
Istene.

Azután az énekkar elénekelte az 
»Erős várunk nékünk az Isten« kez
detű éneket, majd a Szózat követke
zett, aminek végeztével a képviselők 
a Ház üléstermébe vonultak, ahol 
megkezdődött a nemzetgyűlés.

Keresztyénség
a politikában.

Már egy évvel ezelőtt itt ott kezdték 
kongatni a keresztyénség felett a lélek
harangot. K« tudná megmondani, hogy 
Urunk mennybemenetele óta hányad
szor történt meg ez. Az bizonyos, 
hogy nem ekkor történt legelőször.

A nyár folyamán azután húzták 
is azt a harangot rendszeresen, sőt 
akkor már szinte készültek is a ke
resztyénség eltemetésére I De mennyire 
bebizonyosodott újból is az Ur szava: 
ne féljetek azoktól, akik a testet ölik 
meg, a lelket meg nem ölhetik 1 A 
lelket nem tudták megölni, ha az 
ötödik parancsolatot, a többivel 
együtt lomtárba valónak Ítélték is. 
Hogy a lelket meg nem ölték, bi

zonyság rá az erősek mellett annyi 
kicsi gyenge egyház, amelyekben a 
hívek nemhogy szétszóródtak volna, 
sőt erősebb kötelékkel fűződtek össze 
a kereszthordozás idején, mint azelőtt 
bármikor. Bizonyság az élet mellett 
az a tapasztalatunk is, hogy olyan 
helyeken is otthonos lett a keresz
tyénség, ahol azelőtt arról nem igen 
esett szó.

Itt van mindjárt a politika 1 Mit 
törődött azelőtt a politikusok között 
valaki vallással, keresztyén világfel
fogással és erkölccsel ? Talán az 
egyetlen néppárt volt a régi parla
mentben, amely vallásos célokat 
tűzött zászlójára, de annak céljai 
meg felekezetiek lévén, szembejutot
tak a protestáns keresztyénség érde
keivel. Az egyetemes keresztyén 
érdek, keresztyén világnézet védel
mére nem vállalkozott egyetlen párt 
se ! Elmaradottnak tartották volna 
különösen városokon azokat a jelöl
teket, akik a tiszta keresztyén gon
dolat istápolásáért léptek volna so
rompóba. Hadihajók, hadseregek, va
sutak, villanyvilágítások, iskolák —  
amelyek soha el nem készültek —  
voltak a programmbeszédek kima
gasló pontjai.

Ma meg a gombamódra keletkezett 
pártok kötött, a szocialista párt 
kivételével, alig van egy, amely ke
resztyén jelszót nem írt zászlójára. 
Akadt —  legalább itt Tolnában —  a 
buzgóbbak között olyan is, amely nem 
elégszik meg a keresztyén névvel, 
hanem »keresztény-keresztyén« nevet

vett fel. Mintegy azt jelezve, hogy 
ebben a kettős nevű táborban már 
csak meg találja mindenki, úgy a 
keresztény katholikus, mint a pro
testáns keresztyen a maga helyét. 
Kell-e ennél több nekünk kedves 
keresztény katholikus és protestáns 
keresztyén magyarjaim ? ! Ennél több 
figyelemre a politikusok részéről iga
zán nem számíthattunk, annyival 
kevésbbé, mert a múltban abban a 
dunaparti fényes palotában bennün
ket, mint a Krisztus követőit ugyan
csak nem kényeztettek el. Most csak 
azért nem lett vagy 300 keresztény
keresztyén képviselője hazánknak, 
mert összesen sincs ennyi képvise
lőnk. Ki hitte volna, hogy az Isten
tagadás ennyi haszonnal járjon ? A 
fő az, hogy most már nyugodtan 
alhatunk, pihenhetünk, mert a Krisz
tus igazságainak védelme bekerül a 
parlamentbe, bekerül talán az ország 
törvényei közé is, azok közé, ame
lyekben az is olvasható mindmáig: 
Lutherani omnes comburantur (min
den lutheránus megégetendő.) A buzgó 
Bocskay, a bibliás Bethlen, a kegyes 
Rákóczy Gusztáv Adolffal együtt 
nyugodtan pihenhetnek. Ök az evan- 
géliom szerint való szabad keresztyén 
Magyarországért harcoltak, munkájuk 
íme sikerre vezetett!

Minden nagyon szép volna így 
papiroson, sőt a programmbeszédben 
is, de a fontos ennél a keresztyén 
munkánál sohase az, hogy mi van 
a zászlón, hanem mi van annak 
szívében, aki a zászlót tartja. Bethlen-

Tárca.
M agyar versek.

I.
Midőn az Úr a földet kimérte,
Egy darabot nekünk is juttatott,
Ahogy a bölcs szülő mindegyik fiának  
A nagy kenyérből tör egy-egy falatot.
A mi darabunk a mi tulajdonunk,
Benne van az életünk gyökere.
Ha lemondunk róla, úgy teszünk, mint az 
Öngyilkos, kinek már nyakán a kötele. 
Nekünk ragaszkodnunk kell mindenik rögé- 
Mindenik röge egy-egy porcikánk, fhez, 
Karunk, kezünk, körmünk, testünknek része, 
Balgák lennénk, ha tőlünk eldobnánk;
Sőt ha érte jönne idegen hatalom,
S feléje nyujtna durva, kapzsi kart,
M int egy embernek kéne talpra állnunk, 
S szikrázó kardunkkal a szemébe vágnunk, 
— Vissza, ebadta, ne bántsd a magyart!

II.
Sok asszony van a földön,
De legkülönb: anyám;
Sok ország van a földön,
De legkülönb: hazám.

S amint anyámat
Minden asszonynál jobban szeretem,
Épp úgy hazám is
Minden országnál kedvesebb nekem.

Ne mondjátok azért, hogy 
Nemzetközi legyek,
Minden fa jt  a szivemben 
Első helyre tegyek.
Az ember szíve,
Tudhatjátok, pici s nem akkora,
Hogy beleférne
Egyformán az egész világcsoda.

SÁGI LAJOS.

A múltak fénye.
Ir ta : Porkoláb István.

A reformáció négyszázados emlék
ünnepekor Sopronban összegyűlt ün
neplő gyülekezet hálásan rótta le 
kegyeletét egyházunk elhunyt nagyjai 
iránt, sírjaikra koszorút helyezett, 
könnyet, virágot hullatott.

Payr Sándor, egyháztörténetünk 
tudós kutatója, magyarázta a sírok
nál : hol, ki nyugszik.

Kiss János.. .  mondta elfogódott 
hangon egy márványobeliszkes 'sír
halom előtt megállva és leemelte ka
lapját . . .

Lélekemelő voltl
—  — Valahányszor nemzetem és 

hitvallásom Nagyjai által megszentelt 
helyeken hord-visz életem vándor
úba, mindig eszembe jut nagyemlékű 
Kis János püspök sírjánál történt 
megható jelenet és ilyenkor leveszem 
kalapomat, hogy födetlen fővel emlé
kezzem . . .

A Kanizsaiak, Rozgonyiak ősi 
földjén, a sárvári kastély kertjének 
százados fái alatt járva, úgytetszik, 
mintha a régi múltak fénye szövét- j 
nekként világitana a je lenbe...

Dévai Biró Mátyás, Erdősi Syl- , 
vester János magyar reformátorok és 
a Nádasdyak: Tamás, a »nagyságos«
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nél pl. nagyon találó volt a zászló
felirat: Is ten ért..., mert a bibliát 
gyönyörűséggel olvasta, ellenben Na
póleonnál mit ért zászlófelirata: sza
badság, mikor valóban tirannusként 
uralkodott. Ismerek nem egyet, aki 
ma efcí ü keresztyén nevet minden
féle áldással elhalmozza, aki ennek 
jegyében mindent megígér —  a tem
plomot meg parádén kívül csak tor
nyáról Ismeri, a bibliát talán táblá
járól se, n vasárnapot, mint nyugalom 
napját faárverésre használja fel. Hal
lottam programmbeszédef, ahol a 
jelölt bizonyítandó, hogy keresztyén 
alapon áll, a bibliából próbált idézni, 
de éped olyan önigazolást a korán
ban is találí/aíott volna. Légy jó 
akarója a te ellenségednek hamar, 
erre a jézusi intésre akart célozni, 
de amit kimagyarázott belőle, az leg
alább atínyira áll a biblia szellemé
hez, mint Torquemada máglyái a 
Krisztus keresztjéhez! Megtorlás . . 
bosszú.. . és a Krisztus evangélioma, 
no meg a szeretet vallása: keresz
tény — keresztyéni...

Saui hamarosan Pállá lett Damas
kus előtt, de még ő is sokat várt, 
küzdött Damaskusban, mire az evan- 
géliomot hirdette. A régi emberek az 
új jelszavakhoz nyertek-e új szívet 
is ? Megujultak-e elméjük lelke szerint. 
Keresztyén felirásu zászlót tartva 
tudn&k-e ügy szólni: élek, de többé 
nein én, hanem én általam a Krisz
tus? Valósággal aggasztó tünet az 
előbb mondottakon kívül az a tünet, 
hogy most a keresztyén nevet or
szágszerte, világszerte ügy értelme-

és f ia : Ferenc halhatatlan szelleme 
él itt és a késő utódoknak a refor
máció terjesztése körüli érdemeikről 
fegél dicső történetet. Elválasztha
tatlanul fűződik neveikhez a refor
máció története s ezzel kapcsolatban 
az újszigeti ( =  Sár-város) könyvsajtó 
(a budai után az első Magyarorszá
gon) és korukban jeles, ugyanottani 
iskola felállítása.

Az „ U j Testamentom M agar Nel- 
vena címen Sylvester.fordította eredeti 
görögből az első magyar nyelven 
Magyarországon nyomatott ú j testa
mentumot s Nádasdy Tamás és neje 
Kanizsai Orsolya költségén Abádi 
Benedek könyvnyomtató, később pré
dikátor, 1541-ben adta ki Ujszigeten.

A S á r-w -h o z  tartozó Ujsziget vá
ros valóban sziget volt Sylveszter 
János viszontagságos élete történe
tében. Az itt töltött hét-nyolc év alatt 
nyugodtan munkálkodhatott Nádasdy

zik : keresztyén =  nem zsidó ! Pedig 
ebből csak annyi igaz, hogy a ke
resztyén nem zsidó, de azért ami 
nem zsidó még korántse minden 
keresztyén ! A török szultán, a Dalai 
Láma —  ha itt élve nálunk —  se 
volna zsidó, de azért korántse volna 
keresztyén!

Keresztyén, Krisztus evangéliomán 
nyugvó politikára, Krisztust követő 
politikusokra nagy szüksége van 
szegény hazánknak, de politikából 
hasznot húzókra igazán nincs szük
ség az új jövő szilárd alapokra he
lyezésénél.

Kölesd. Fábián Imre.

Szegénysorsu theoiógu- 
sok segélyezése.

A nehéz idők nyomasztó súlya 
már szinte alig elviselhető teherkép 
nehezedik azoknak az ifjú testvéreink
nek a vállaira, akik a lelkészi pályára 
készülve, tanulmányaik közben a 
megélhetés gondjaival kénytelenek 
napról-napra küzködni. így van ez 
soproni theológiai főiskolánkon, ma
gyarhoni evang. egyházunknak ez idő 
szerint egyetlen működésben álló lel
készképző intézetén. A most folyó 
tanévre beírt hallgatók túlnyomóan 
szegénysorsú, vagyontalan szülők 
gyermekei. Van köztük olyan is, aki
nek szülői megszállott területen lak
ván, velük már közel egy év óta nem 
érintkezhetik, tőlük sem levelet, sem 
pénzt nem kaphat s így teljesen ma

védelme a latt; terjesztette Luther ta
nait, tanított, irta és ki is nyomatta 
legértékesebb műveit. Sárvárról való 
távozta után újra kezdődött s halá
láig tartott a magyar reformátorok 
közös sorsa: a zaklatott, hányt-vetett 
élet. Bécs, Lőcse, Debrecen nyújtot
tak időnként számára nyugalmat; e 
városok iskoláinak katedráiról hir
detve törhetetlenül a hitújítás tanait.

Nyugodtabb sors jutott osztály
részéül családja (hihetőleg leánya) 
Borbála nevű tagjának, ki Vasvár
megyében vissza maradt és 1680-ban 
mint somogyvári Somogyi János né
metújvári várnagy neje szerepel.

Sylvester sorsában osztozott az 
ujszigeti nyomda buzgó vezetője: 
Abádi is. —  A krakói egyetemen 
járva, tanulta meg a könyvnyomtatást 
s hazájában, Sárváron, hasznosította. 
Innét együtt távozott Sylvesterrel

gára van hagyatva. Az uralkodó drá
gaság folytán a közélelmezési díjak
nak olyan fölemelése vált szükségessé 
(most már —  egyelőre —  havi 250 
korona, de további fölemelés is vár
ható), hogy a legtöbb, különösen a 
készpénzfizetésre utalt, szülő ezeknek 
pontos befizetésére képtelen, holott 
a közélelmezési üzem fenntartása ér
dekében hátralékokkal dolgozni nem 
lehet, mivel a bevásárlás is csak 
kész- (»kék«-)pénz fizetése mellett 
történhetik. Fűtésről, világításról nem 
is szólva (hiszen ez a legtöbbnek, a 
tanulmányi előmenetel nem csekély 
kárára, úgy sincs), a lakások bére is 
óriásian emelkedett. Ehhez járul, hogy 
a theológus ifjak segélyezésére szóló 
alapítványok (p. o, Haubner-féle ala
pítvány lakbér fizetésére) értéküket 
elveszítvén, az eddig rendelkezésre 
állott segélyezési forrás is kiapadt 
és az év végén kiosztatni szokott 
ösztöndíjak ez alkalommal szintén 
elmaradnak. Ilyen körülmények kö
zött valóban csak a jövendőbeli élet
hivatás iránt érzett nagyfokú vonzó
dás és lelkesedés mellett maradhat
nak meg a legtöbben, kedvvel válasz
tott pályájukon s nem volna mit cso
dálkozni, ha sokan a kemény próbát 
nem bírnák megállani és a körülmé
nyek kényszerítő hatásának engedve, 
már most megélhetést biztosító munka 
vagy kereset után néznének. Pedig 
az egyháznak, akármint alakuljon 
jövendő sorsa, lelkészekre (s így ter
mészetesen lelkészképző intézetre is) 
mindig s minden körümények között 
szüksége lesz s így egyes komoly

Wittenbergába, honnét hazatérve 
Eperjesen, majd Szegeden volt lel
kész.

—  —  De a fény nyomában jár 
az á rn y .. .  A Nagyok fényes emlé
kének hátterében ott borong Báthory 
fátyol-fekete árny-alakja. . .

Férje: Nádasdy Ferenc után őt 
uralta a hatalmas sárvári uradalom. 
Korának ez a fél, majd egész őrült 
hiszterikája, mint látjuk, nemcsak 
hírhedt csejthei kastélyában kéjelgett 
a szolgálatára rendelt leányok kín
zásaiban, hanem Sárvárra is magával 
hozta beteges szenvedélyét. Ezt a 
körülményt igazolja Magyary István 
(1602-ben) sárvári fóesperes és ud
vari lelkész azon ténye, mely szerint 
a templomi gyülekezet előtt tett szem
rehányást Báthory Erzsébetnek ke
gyetlenkedései miatt. Két leányt ki- 
noztatott itt is halálra, kiknek tetemei
ken, ha felássák a sírból —  mondá
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törekvésű buzgó ifjaknak más pályára 
lépése reá nézve is esetleg súlyos 
veszteséget jelentene, nem is szólva 
arról, hogy a tanulmányok kényszerű 
félbeszakítása má£ pályát választott 
ifjakra nézve milyen keserű elhatá
rozásba kerül.

A súlyos, válságos helyzet meg
könnyítésére a tanári kar az ifjúság
gal karöltve minden lehetőt elkövet. 
Még a múlt ősszel több helyen tar
tottunk vallásos ünnepélyt, mely al
kalmakkor a hívek elismerésre méltó 
áldozatkészséggel gyűjtöttek a nemes 
célra készpénz- és terménybeii ado
mányokat. így 1919. november 2-án 
Fertőmeggyesen, november 16-án 
Harkán. Majd december 11-én, ill.
14-én Sopronban az ifjúsági egylet 
helyiségében rendezett a Luther-kör 
magyar, ill. német előadással, szava
latokkal, ének- és zeneszámokkal val
lásos összejövetelt. Ezen alkalmakkor 
egybegyült: Fertömeggyesen: termé
nyekben: 1870 K, készpénzben.
103 40 K, összesen: 1973 40 K, Hur
kán: terményben: 985 K, készpénz
ben: 110 K. összesen: 1095 korona. 
Sopronban két alkalommal készpénz
ben 561 —j—253'11 K, összesen : 814*11 
K- Ehhez járult Benkő Géza soproni 
hitsorsunk külön alkalmi adománya: 
203*10 K- Ezenkívül Tamásiban 
(Tolnamegye) Geyer tanító kezdemé
nyezésére 437 koronát gyűjtöttek a 
nevezett célra. Az áldozatra kész 
gyülekezeteknek és híveknek ezen az 
úton is őszinte, igaz hálánkat és el
ismerésünket fejezzük ki. A szükség
let természetesen még távolról sin

csen födözve. Az ébredő tavaszszal, 
amennyire a theologus ifjak tanul
mányi előmenetelét nem akasztja 
meg, újabb kirándulásokat tervezünk 
a közelebb eső gyülekezetekbe. Távo
labb és sok helyre mennünk azonban 
sem a költség, sem az idő nem en
gedi. De talán akadnak enélkül is 
gyülekezeteink és híveink körében, 
akik a nemes és fontos célt tekintve, 
áldozatra kész hitrokoni szeretettel 
szívesen sietnek a nagy szükségben 
segítségünkre és fölöslegükből készek 
áldozni a jó ügyért. Kegyes adomá
nyokat (lehetőleg pénzes levélben) 
hálás köszönettel fogad és a Harang
szóban nyilvánosan is nyugtáz e lap 
szerkesztősége, vagy a soproni ág. 
hitv. evang. egyetemes theol. Aka
démiai Igazgatósága: Stráner Vilmos, 
theol. akad. h. igazgató.

Jézus Nainban.
Lukács ev. VII. 11 — 15.

Búgó, síró szél kél a táj felett 
S hajt Nain felé sötét felleget,
Halkan az eső hullong a fákra,
Hajlik a cédrus, hajlik a pálma.

S amíg csendesen az eső pereg, 
Koporsót viszen néma gyászszereg; 
Könny a koporsón, s a szemfedelen, 
Benn ifjú fekszik lio tan, mereven.

Nain utcáin le véges-végig,
A gyászkoporsót sokan kísérik;
Oly csendes, néma mindenki ottan, 
Csak az anya sír jajongva — hosszan :

„Óh fiam ! Elvett tőlem a halál,
Ki nékem eddig vigaszom valál, 
Elveszett benned mindenem nekem, 
Édes, egyetlen, drága gyermekem !

Most már örökre sir éjjé föd bé. 
Arcod csókolni nem fogom többé, 
Udvarban, házban üres lesz helyed, 
Nem hajtod többé ölembe fejed!“

Olajfa lombja imbolyog-hajlik 
A szegény asszony jajszava hallik,
De ím ! A város kapuja mellett 
Kíséretével az Ur közelget. . .

Meghatja szívét a midőn ha llja :
A szegény asszony keserve jajja 
S így szól hozzája: „Tovább ne sirasd 
Én mondom néked — élni fog fiad !"

S mig elhajlitá az ifjú felett,
A könnytől ázott bús szemfedelet: 
Míg a koporsót kinyitja — nyitja 
Áldott kezével végig simítja . . .

S így parancsolja hangos fennszóból: 
„Kelj fel te ifjú a koporsóból!“
S íme: az ifjú mosolygva élve 
Borul szerelő anyja keblére.

Töthné, Munkácsy Eleonóra.

A fa lusi bérlakások.
A lakásrendeletet, mely a háztu

lajdonos kezét megköti, a bérbeadók 
általában véve kényelmetlennek ér
zik, s amennyire csak lehet, ipar
kodnak a rendelet hatálya alól kibú
vót keresni. Faluhelyen nem azért, 
hogy magasabb házbért kapjanak, 
hanem többnyire arra törekesznek, 
hogy a lakótól teljesen megszaba
duljanak. A házbér, mai pénzértékünk 
mellett, csekélység; miatta nem ér
demes azt a sok kellemetlenséget 
elviselni, amivel egy idegen családdal 
egy udvarban való élés jár. A követ
kezmény, különösen, ha a lakásren
delet hatályon k i\ü l lép, az lesz, hogy 
a bérelt lakások száma a falvakban

ten, miért is Zrinyi, mintegy magya
rázatul, a következőkép folytatta:

> ..Tudjátok meg, uraim! igaz 
pápista ember vagyok, vallásomba 
való állhatatosságomban egyitek sem 
halad felül. De micsoda dühös bo
londság vinne engem arra, hogy én 
p. o. az én légrádi evangélikus vité
zeimet, és ott való presidiariusimat 
helyükből kiűzzem ? Bizony akiket 
ismerek pápista katonákat, tiz törökre 
sem mernék kimenni velük. De ha . 
az evangélikusokkal vagyok, azoknak 
imádsága és éneklései között, vala
mikor harcra megyek, soha nyereség 
nélkül meg nem térek.<

Sajnos, csak maga Zrinyi gondol
kodott íg y ; az egész ország irányadó 
közvéleményével szemben egyedül 
merte ezt kimondani. Rajta kívül 
még csak egy olyan katolikus mág-: 
nás akadt széles e hazában, aki aj* 
protestánsokkal szemben, nejéveJj

Magyary —  meglátszanak kinoztatá- 
suk nyomai.

Ezen és a későbbi idők prédiká
torait jellemző, megalkuvást nem tűrő 
vasegyéniség volt a sárvári fősénior; 
szemébe merte vágni bűneit nyíltan 
rettegett földesasszonyának 1 A hoz
zája hasonló jellemek tűrték zokszó 
nélkül a gályarabság kínjait, tömlöc- 
fogság nyomorúságát, az inquisitió 
borzalmait és a legnagyobb meg
próbáltatások idején is hittel, lelke
sülve zengték: „Erős várunk nekünk 
az Is ten!“

Magyary előbb Lövőn, Niczken, 
majd Ikerváron hirdette az Úr igéit 
s mint sárvári fősénior fejezte be 
áldásos életét.

—  —  Utam tovább visz. Nem kell 
messze mennem, már is újabb em
lékek jönnek elémbe. Ide látszik az 
a patyi kastély, amelyikben a két 
vértanú: Zriny i és Frangepán, a hó

hérbárd alá vivő utolsó útjukon meg
szálltak.

És itt, a fény mellett, újra meg
jelen az árny . .

Gróf Kéry Ferenc, a vendéglátó 
gazda, —  Zrinyi és Frangepán még 
jóformán le se verték magukról a 
hosszú ut porát — sietve küld gyors
futárt a bécsi udvarhoz: »itt van a 
két összeesküvő!« Mosolygós arccal 
fogadja, vendégeli," de ezalatt el is 
árulja őket!. . .

Eltűnik az árny, tovább jön a fény, 
kiséri a Zrínyieket.

1659 évi pozsonyi országgyűlésen 
arról vitatkoztak a rendek: vájjon a 
magyarországi evangélikusok üldö
zése nem káros-e?

Ezt haliva gróf Zriny i Miklós, a 
költő és hadvezér, így felelt:

—  Rossz, igen rossz dolog, ura im !
A rendek eícsudálkoztak a felele-
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alaposan csökkenni fog. Ez ne to 
lenne baj abban az esetben, ha a 
házépítés nem ütközne majdnem le
győzhetetlen akadályokba. A mostani 
viszonyok között azonban nagy szo
ciális károkat okozhat.

Mert mn. amikor tudjuk azt, hogy 
a városok visszafejlődése elkerülhe
tetlen, amikor a városi lakosság egy 
része kénytelen lesz a munkanélküli
ség elöl a falvakba költözni, keserűen 
megboszulhatja magát, ha lakásínség 
miatt még a falusi szegény elemet 
is a városokba kényszerítjük, hogy 
ott a munkanélküliségnek tegyük ki, 
s ezáltal az elégedetleneknek, a lázon- 
góknak, a nélkülözőknek számát 
szaporítsuk.

Be kell vallanunk, hogy a legtöbb 
esetben az önzés, az önérdek irá
nyítja az emberek cselekedeteit és 
eljárását. És pedig nagyon szűk látó
körű önzés, igen rövidlátó önérdek. 
Azért szükséges, hogy az állam 
erélyes kézzel nyúljon bele ezekbe 
a dolgokba, s legyen érzéke az ilyen 
látszólag aprólékos kérdések iránt is. 
Háborúban a bakancstalp van olyan 
jelentős, mint az ágyú. Abban az 
építő munkában, melyet a sok rom
lás után országunk és népünk érde
kében folytatni akarunk, alapvető 
jelentőségű az, hogy a népnek legyen 
lakása. S hogy az ú j lakások első
sorban ne a városokban, hanem a 
falukban épüljenek.

Nem szabad megengedni azt, hogy 
egyeseknek haszonlesése, vagy önzése 
miatt egy elkerülhetetlen folyamat:

együtt, türelmesen (!) viselkedett. Gr. 
Wesselényi Ferenc nádor és neje 
Szcchy Mária, a »Murányi Venus« 
voltak ők. Nagy kiterjedésű birtokaik 
valóságos mentsvárai abban a korban 
a protestánsságnak.

Felsőbb, illetékes helyen azonban 
az volt az elv, hogy »inkább farka
sok, mint eretnekek hazája legyen 
Magyarország«... Zrínyi egyedül 
maradt fenkölt gondolkodásával, ne
mes, jó tanácsaival, szava kősziklára

[ hullott szó maradt.
H ja ! Bocskay, Bethlen kardja nem 

villog többé, az erdélyi fejedelmektől 
sem kellett tartani, könnyűnek látszott 
a helyzet. Persze csak látszott, meri 
értek útban voltak már a szabadság- 
harcok, közeledett Thököly. . .  Rá
kóczi . .

. . .  Valahányszor hazánk és hit
vallásunk Nagyjai által megszentelt 
helyeken járunk, emlékezzünk reájuk 
fedetlen fővel. Megérdemlik.

HARANGSZÓ.

a városokból a falvakba való ván
dorlás helyett annak ellenkezője tör
ténjen, hogy tudniillik ezeniul is a 
falusi szegénység legyen kénytelen a 
városokba özönleni, ahol az erkölcsi 
és testi elzüllés, elsatnyulás vára
kozik reá.

A falura a jövő Magyarországban 
nagy feladatok megoldása várakozik. 
Ennek elemi feltétele, hogy a falusi 
lakásviszonyok egészséges szociális 
intézkedések által javuljanak, s első
sorban, hogy minél több lakás álljon 
rendelkezésre a falukon azon nép
rétegek számára, amelyek saját ház
zal nem rendelkeznek.

A cél, amelyre törekednünk kell 
az, hogy minden családnak legyen 
saját háza, kerttel. E célnak elérése 
nem lehetetlen. De addig is, mig ez 
megvalósul, a bérlakások ügyét ren
dezni kell, még mielőtt helyrehoz
hatatlan károk nem történnek.

N. K.

A nem zetgyűlés
megnyitása-

Február 16-án nyitották meg ünne
pélyesen a nemzetgyűlést. A nemzet
gyűlés első- ülése iránt rendkívül 
nagy érdeklődés nyilvánult meg. A 
háznagyi hivatal közlése szerint kép
viselőházi ülés iránt soha ekkora ér
deklődés nem nyilvánult. A rendet 
rendőrség es a parlamenti őrség 
tartotta fenn.

Tíz órakor vonult fel a papság, a 
kormány tagjai és a képviselők mind
nyájan a középen helyezkednek el, 
a közönség a folyosókon. A csendes 
misét Csernoch hercegprímás mon
dotta, mise közben a budai dalárda 
adott elő egyházi énekeket. Mise után 
a himnuszt énekelték, majd »Erős 
várunk nekünk az Isten« kezdetű régi 
egyházi dalt. Petri Elek református. 
Raffay Sándor evangélikus é3 Józsa 
Zoltán unitárius püspökök mondottak 
imát, majd a nagyközönség a Szó
zatot énekelte el.

Már jóval az ülés megkezdése 
előtt megtelt minden karzat. A dip
lomaták páholyában ott voltak Gra
ziam tábornok egész vezérkarával, 
Gorton angol tábornok tisztjeivel, az 
olasz misszió majd minden tagja a 
misszióhoz tartozó hölgyekkel együtt.

Halotti csendben áll fel a minisz
terelnök és a következőket mondotta:

—  Tisztelt nemzttgyülés I K^rem 
a megválasztott nemzetgyüiési kép
viselők legidősebbjét, hogy a korel

nöki széket elfoglalni inéltóztassék.
Bernáth Béla felállt és elfoglalta 

az elnöki széket.
Miután a körjegyzők is elfoglalták 

helyüket, általános figyelem és érdek
lődés közepette állott fel a miniszter
elnök és többek között a következő
ket mondotta:

Tisztelt nemzetgyűlés ! A magyar 
nemzet kálváriajárásának ezen az ál
lomásán üdvözlöm az újonnan meg* 
választott nemzetgyűlést és Isten ne
vében kezdjük meg a munkát. Bor
zalmas eseményeken ment keresztül 
nemzetünk a legutóbbi időben. Ebben 
a pillanatban az első lépést tesszük 
meg, hogy a sir széléről visszaránt
suk a már-már pusztuló nemzetet. 
Az évtizedeken át előkészített belső 
bomlás, a kívülről érvényesülő pro
paganda, a téveszmék bontó ereje, a 
békének csalfa reménye, a nemzeti 
jelszavaknak bűve^ejébe burkolt de
magógia teljesen felborította az állam 
beiső rendjét. Könnyelmű gazdálko
dással teljesen tönkretették az ország 
gazdasági helyzetét. A polgári elemek 
gyengesége folytán óráról-órára foly
ton balfelé tolódott a nemzet és a 
végső pillanatban egy tudatos árulás 
következtében... (zajos felkiáltások 
a Ház minden oldalán: ügy van, 
úgy van, gyalázat) . . a nemzet pusz
tulás elé került. Dicsőség volt hajdan 
magyarnak lenni, de azokban a na
pokban és hónapokban pirulnunk kel
lett a népek Ítélete előtt.

A forradalmak őszirózsája nem 
az uj Magyarország bölcsőjét díszí
tette, hanem a történelmi Magyaror
szágnak majdnem a sirvirágjává 
vált. . .

Tudjuk, hogy a szabadkőműves 
páholyokból már hónapokkal azelőtt 
elhangzottak azok a beszédek, ame
lyek később végre is lettek hajtva. 
Ez a nemzet önérzetes életösztönnel 
a saját jogát ki fogja vinni minden 
ilyen társasággal szemben. Ugyan
ebben a teremben proklamálták a 
proletárdiktatúrát. Ezt tartjuk a leg
nagyobb véteknek és bűnnek, amelyet 
a magyar nép ellen valaha is elkö
vettek. Ez a ház maga szégyenteljes 
kínzókamrává változott, ahol halálra 
kínoztak hazánk legjobbjait, mert 
önérzetes honpolgárok voltak. Áldoz
zon egy pillanatot a parlament ezek
nek (az egész Ház feláll), akik a 
nemzetnek és a kereszténységnek 
lettek a vértanúivá. Pihenjenek nyu
godtan, az ő vérük erőssége a kö
vetkező napoknak.

_____ ______  69.
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Á keresztény társadalmi rétegek
nek, főként az egészséges földmíves 
osztályoknak pilléreire akarjuk építeni 
az uj Magyarországot, . .

Egyetemes nemzeti programmra 
vari szükség. Fogjanak össze az 
összes erők és egységes zárt fallanksz- 
ban küzdjék ki Magyarország jogát 
a jobb jövendőre. Első dolgunk olyan 
főhatalmi szerv megteremtése, akinek 
kezébe a hatalmat letelhetjük. . .
• A legsürgősebb feladatok a béke 
kérdése, az államfő kérdése, uj alkot
mány, uj választótörvény készítése, 
a közigazgatás reformja, élelmezés, 
a termelés rendezése a mezőgazda
ságban és ipáiban, a nemzeti had
sereg kérdése (felkiáltások a Ház 
minden oldalán: éljen Horthy) és 
földbirtokreform kérdése (zajos éljen
zés a kisgazdáknál).

Elvárom ennek a nemzetgyűlés
nek mindert egyes tagjától, hogy nem 
feltünéshajhászásért, hanem dolgozni 
jött ide. Itt állunk és várjuk a pilla
natot, mikor egy alkotmányosan meg
választott államfő kezébe tehetjük 
le a hatalmat, amelyet eddig visel
tünk (felkiáltások a Ház minden ol
dalán : éljen Horthy, Horthyt percekig 
ünnepük.)

A befejezett munka után emelt 
fővel vállaljuk a felelősséget mind
azért, amit tettünk és jöjjön el a fe
lelős magyar kormány.

Bernáth korelnök indítványára 
jegyzőkönyvileg örökítette meg azok
nak a vértanúknak emlékét, akik a 
proletárdiktatúra áldozatai lettek.

A korelnök ezután több adminisz
tratív javaslatot terjesztett be, ame
lyeket szintén elfogadtak.

Szünet után névsorolvasás követ
kezett és megválasztották a mandá
tumokat megvizsgáló bizottságokat. 
Ezzel az első ülés véget ért.

H E T I  K R Ó N I K A .
Javaslataink a népszavazásra. Az 

egyik lap Neuillybe küldött tudósítója 
jelenti, hogy a békeküldöttség külön 
jegyzékben foglalta össze azokat az 
alapelveket, amelyek a részleteket 
tartalmazó előterjesztéseinek helyes 
megértéséhez és az előterjesztésben 
foglaltak horderejének megítéléséhez 
szükségesek. Ezen előterjesztés két 
részre oszlik. Az első főkép a nép
szavazás kérdésével foglalkozik. Azt 
mondja, hogy az a feltevés, hogy az 
elszakításra Ítélt területen lakó népek

Magyarországtól úgyis el akarnak 
szakadni, azért sem állhat meg, mert 
e területek népességének fele magyar 
és német nemzetiségű E területeknek 
az érdekelt lakósság meghallgatása 
nélkül való elszakításába Magyar- 
ország soha sem fog belehyúgodnl.

A jegyzék ezután arról emlékezik 
meg, hogy a népszavazásnak mireánk 
nézve kedvező eredménye esetén a 
nemzetiségi kérdés Magyarországon 
milyen megoldást találna. Á nemzeti
ségeknek széleskörű kulturális auto
nómia és területi autonómia is biz
tosíttatnék, Erdély pedig még mesz- 
szebbmenően a magyar korona auto
nóm országa lenn*?.

Ezután megállapítja, hogy a nép
szavazás hogyan történhetnék. Nemre 
való tekintet nélkül mindenki részt 
venne ezen, aki 21-ik évét betöltötte, 
feltéve, hogy J 918. november 1-én 
a kérdéses területen rendes lakóhelye 
volt. Három hónappal a népszava
zásnak alávetett területeket semleges 
rendőrség és katonaság szállná meg.

Az oláhok barbár kegyetlenkedése. 
Erdélyben egyre nő az elkeseredés 
úgy a magyar, mint a szász és oláh 
lakosság között az oláh katonaság 
és hivatalok igazságtalansága, kor- 
ruptsága és brutalitásai miatt. Az 
oláhok főcélja azonban az, hogy a 
léprement áldozatokat börtönzéssel, 
megsarcolással és testi kínzással arra 
kényszerítsék, hogy lehetőleg még a 
béke aláírása előtt kivándoroljanak 
s így Erdély magyarsága, intelligen
ciájától megfosztva, minden képzelt 
akcióra vagy csak passzív faji ellen
állásra is képtelenné váljék. Csak 
Kolozsvárról magából, ahol negyven- 
ötezer fajmagyar lakott, körülbelül 
tízezer embert üldöztek már ki.

Tisza és Návay emlékezete. Á 
nemzetgyűlés elnökévé Rakovszky 
Istvánt választotta, ki székfoglalójá
ban megemlékezett az 1918 október 
óta elhalt képviselőkről, ezek között 
Tisza István grófról, Návay Lajosról, 
Serényi Béla grófról, Polónyi Gézá
ról, továbbá Eötvös Lóránt báróról 
is, mint közéletünk kitűnőségéről.

Különösen ki kell emelnem és azt 
hiszem, a tisztelt nemzetgyűlés érzel
meivel is találkozom, mikor különö
sen kiemelem a felsoroltak közül 
közéletünknek két kimagasló alakját. 
Ezek Návay Lajos és Tisza István, 
akik hosszú évek során közéletünk
ben lankadatlan kötelességteljesítésük
kel tűntek ki és akiknek tragikus 
vége a hosszú munkáséletnek befeje
zéseként valóban a nemzetet is meg

rendítette. Mind a kelten mint bátor 
férfiak, mint a hazának hű fial azzal 
a íéleknyúgalommal és léleknagyság- 
gal, melyet a becsületesen befutott 
életpálya nyújthat, szenvedték el a 
mártírhalált. Azt hiszem, hozzájárul
nak, hogy ezt különösen kiemeljük a 
jegyzőkönyvben.

A kolozsvári egy étem tiltakozása. 
A kolozsvári egyetem elűzött tanárát,- 
akik tudvalévőén Budapesten tovább 
folytatják az egyetem szervezeti mű
ködését, tiltakozást intéztek német, 
francia és angol nyeljen a civilizált 
világ egyetemeihez, az egyetemnek 
a románok által történt jogtalan el
törlése ellen. A tiltakozás rámutat 
átta, hogy ennek a magyar városban, 
magyar pénzből épült és fentartott 
egyetemnek, amelynek tanárai mind, 
tanulói nagyrészt magyarok, elvétele 
és az oláh király által történt ünne- 
pies megnyitása jogtalan. A jog ne
vében, a kulturális haladás érdeké
ben tiltakoznak az ellen az erőszak 
és ez erőszaknak tervezett ünnepié? 
szentesítése ellen.

A londoni tárgyalás. Clémenceau 
bukásának és az ötös tanács felosz
latásának máris megvan az a látható, 
kézzelfogható eredménye, hogy Páris 
hegemóniája megingott. Páris volt 
eddig az összes béketárgyalások tör
ténelmi színpada, most Londonba 
szállítják a kulisszákat, talán hogy 
véglegesen ott is maradjanak. Persze 
ez a helycsere bennünket csak akkor 
érdekel, ha vele együtt a béketárgya
lást döntően befolyásoló francia szel
lem is meg fog hajolni a mindinkább 
az előtérbe törtető angol revizionális 
szellem előtt. A mostani londoni tár
gyalást erőpróbának tekinthetjük az 
angolok és franciák között az első
ségért folytatott vetélkedésben. Az az 
eléggé éles ellentét, amely egyfelől 
az angol és a francia államférfiak 
legutóbbi beszédéből, másfelől a 
francia és angol sajtó kisérő zenéjé
ből felénk árad, nem hagy fenn két
séget aziránt, hogy itt sokkal többért 
megy a játék, mint a két szövetséges 
közötti hatalmi versengésért. Európa 
jelene és jövője áll a kard élén.

eg yhAzi_k ö z é le t .
Hírek, hirdetések és minden

nemű befizetések egyenesen a 
kiadóhivatalhoz küldendők.

Naptáraink elfogytak. Célunk volt: 
a „Harangszó“ előfizetőit mindenek-
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előtt ellátni naptárral. Ekkora tá
mogatásra igazán nem számítottunk. 
Sajnos a naptár újabb kiadásához 
szükséges papírmennyiséghez a leg
nagyobb utánjárás mellett sem tudunk 
hozzájutni. Akik a naptárak árát 
beküldték s esetleg még mindig nem 
vették azokat kézhez, kérjük őket 
szeretettel, értesítsenek bennünket, hogy 
a beküldött összeget visszafizethessük. 
M i a naptárakat elexpediáltuk.

Kár, hogy csak a tizenkettedik órá
ban. „Die üewissenstimme eines evang. 
Christen in Westungarn“ cím alatt egy 
röpirat jelent meg, mely ev. népünk előtt 
mélyreható tekintettel s őszinte igazság
szeretettel megmutatja Nyugatmagyaror- 
szág esetleges elszakadásának egyházi 
következményeit. Egy egyházáért aggódó 
lelkiismeret szólal meg e sorokban s keresi 
ev. híveink lelkiismeretéhez az uíat.

Kár, nagy kár, hogy csak a tizenkette
dik órában jelent meg e röpirat, de szen
tül meg vagyunk győződve, hogy így is 
célt fog érni.

Lelkészjelölés. A soproni gyülekezet 
Mennyhárdt Frigyes lelkész elhalálozásá
val megüresedett lelkészi állásra Schmiedt 
János nagyszentniihályi és Hanzmmann Ká
roly varsádi lelkészeket jelölte A választás 
március 7-én lesz megtartva.

Protestánsok számaránya. A fővárosi 
lapok híradása szerint a megcsonkított 
Magyarország lakosainak 52 százaléka 
protestáns volna.

A sárvári evang. gyülekezetben újab
ban adakoztak: N. N. templomalapra 100 
koronát és gyámintézetre 40 koronát, Ho- 
dossy Ernő ítélőtáblái biró (református) 
templomalapra 1000 koronát, özv. Gayer 
Józsefné elhunyt férje emlékére a sárvári 
evang. templomalapra 2000 koronát ado
mányozott.

Franciaország és a Vatikán. A „Jour
nal de Débats“ cleshangú cikkben foglal
kozik a vatikáni kérdéssel. Többek között 
ezeket ír ja : A Vatikánnal való diplomáciai 
viszonyunk felújítása semmiesetre sem 
akar engedmény lenni a Szentszékkel szem
ben és nem jelent sem megbánást, sem 
XV. Benedek iránt való különösebb udva
riasságot. Egyetlen célja : általános és rész
letes érdekeink védelme, melyek sürgőssé 
teszik vatikáni képviseletünket.

C S R L A D I É R T E S ÍT Ő .
Eljegyzés. Pátkay Nusit, egy régi vesz

prémi család leányát, eljegyezte bobai 
Porkoláb István, régebbi években a „Pesti 
Napló“ , újabban a „Harangszó', a „Vidék“ 
című dunántúli keresztyén lap munkatársa, 
Vay Sándor és Krúdy Gyula romantikus 
írásaira emlékeztető, de azért önálló s 
eredeti, történeti hátterű rajzok írója. A 
mennyasszony is iró lélek, ki komoly szín
vonalon álló tehetséggel forgatja a tollat, 
kinek tisztalevegöjü, mély érzésekkel s 
gondolatokkal teljes verseiben, reméljük, 
hogy nemsokára olvasóink is gyönyör
ködni fognak. A fiatal párban két költői 
lélek talált egymásra, kiket a földi von
zalmon kívül a Múzsa iránt táplált közös 
szeretet is ideális lelki harmóniába kap
csol össze.

Esküvő. Nemesleányfaluban folyó hó 
5-én kötöttek házasságot Kelemen Gyula 
és Antal Lidiké. Az egybegyült vendég
sereg 282 koronát adott össze a háború
ban megvakult katonák részére. Az örülök 
megemlékeztek a szenvedőkről.

I I  I  i t  K  1 £ .

A szénbányák katonai ellenőrzés alá 
helyezése. Horthy Miklós fővezérnek a 
dörög szénbányamunkások küldöttségéhez 
intézett beszéde azt a gazdasági szempont
ból nagyfontosságu kijelentést tartalmazza, 
hogy a hadvezetőség át szándékozik venni 
a széntermelés irányítását. Úgy hisszük, 
maguk a bányavállalatok is örömmel lát
ják, hogy a hadvezetöség a legerélyesebben 
óhajtja kezébe venni a munkások közötti 
rend és fegyelem föntartását és főképpen 
a most már elég kedvezővé vált termelési 
kontingens állandósítását. Mert igaz ugyan, 
hogy a kezünkön maradt bányák napi ter
melése ezidőszerint már az 1600—1700 
vaggont eléri, a mi csak nagyon kevéssel 
áll a békeidő kontingense mögött, azonban 
a tapasztalat igazolja, hogy a termelés 
nyáron, a gazdasági munkák megindulása 
idején meg szokott csappani, holott az oly 
nehezen elért eredmények stabilizálása ma 
a nemzetnek egyik legfontosabb érdeke.

A svédek gyermekeinkért. A stok- 
holmi Rädda barnen (Mentsük meg a gyer
mekeket! egyesület delegátusai Wagner 
Evelin és Marcus Gerda, a Stokholms 
Dagblad munkatársa, kihallgatáson voltak 
Huszár Károly miniszterelnöknél és Horthy 
Miklósnál, a nemzeti hadsereg fővezérénél. 
A két svéd nő részletesen informálta magát 
a budapesti gyermeknyomorról, majd kör
utattett a gyermekkórházakban, szülészeti 
klinikákon és a nyomor tanyáin. Kijelen
tették, hogy a budapesti nyomor messze 
túlmegy azokon, a miket a külföldön erről 
gondolnak és ennélfogva a segitőakciónak 
is sokkal energikusabbnak kell lennie, mint 
eddig volt. A svéd delegátusok hazájuk
ban nagy akciót indítanak a magyar gyer
mekek segítésére. A Stokholmban gyűjtött 
két vagon gycrmekfehérnemü már Bécs- 
ben van és a legközelebbi napokban Buda
pestre érkezik.

A Baross-Szövetség közgyűlése. A fél
évvel ezelőtt alakult Baross-Szövetség, a 
mely a kereskedők, iparosok és rokon
szakmák országos egyesülete vasárnap 
tartotta meg első évi rendes közgyűlését, 
a melyen a kereskedelmi miniszter képvi
seletében Emich Gusztáv államtitkár és a 
TEVÉL részéről Raffay Sándor püspök is 
megjelent. Az elnök megnyitóbeszédében 
rámutatott arra a céltudatos munkára, a 
mellyel a Szövetség vezetősége a szövet
séget megteremtette és arra a nagy érdek
lődésre, amely a szövetség belső szerve
zetének kiépítését és továbbfejlesztését 
szükségessé tette. Ezután a közgyűlés, 
áttérve a napirendre, egyhangúan elnökévé 
választotta Hoyos-Wenkheim Fülöp grófot, 
a Magyar Földhitelintézet igazgatóját, aki 
azonnal elfoglalta az elnöki széket és el
mondotta székfoglaló beszédét.

A gabonaszállítási prémium határ
idejének meghosszabbításáról vasárnap 
rendelet jelent meg, amely szerint a köz- 
élelmezési miniszternek jogában áll, hogy 
az 1919. évi termésű búza-, rozs-, két
szeres-, árpa- és zabkészletek után fize

tendő szállítási prémiumra vonatkozólaS 
egy előbbeni rendeletben megállapított és 
nemsokára lejáró határidőt belátása szerint 
a szükséghez képest meghosszabbíthassa. 
E rendelet értelmében a 100, illete 5^ ko
ronás prémium érvényességét a közélel
mezési miniszter március 31-ig meghosz- 
szabbította.

A román király Erdélyről. Ferdinánd 
román király külön kihallgatáson fogadta 
a bukaresti I/.banda című lap tudósítóját. 
A király részletesen nyilatkozott a román 
belső helyzetről s kijelentette, hogy a leg
fontosabbnak az agrárreforin kérdését 
tartja, amely végleges orvosszer lesz a bol- 
sevizmus, valamint a háborúban szerzett 
területeken az irredentizmus ellen. Erdély
ről így nyilatkozott a román k irá ly :

— Erdélyben nem proklaználunk auto
nómiát, mindazonáltal a nem román fajhoz 
tartozó lakosság a legtökéletesebb vallási 
függetlenséget fogja élvezni és nyelvét sa
ját iskoláiban tetszés szerinti mértékben 
taníttathatja.

Ideiglenes zárlat a kommün adósai
nak számlájára. A hivatalos lap legújabb 
száma közli azt a miniszterelnöki rende
letet, mely szerint a Magyar Postatakarék
pénztárnál és a Pénzintézeti Központnál 
levő azon folyószámlatulajdonosok csekk
számláit ideiglenesen zárolni kell, akik a 
proletárdiktatúra ideje alatt hatósági színe
zettel eljárt gazdasági szerveknek adósai. 
Az ilyen tartozásokat a tanácsköztársaság 
idején alakult szervek felszámolására k i
rendelt felszámolóbiztosok jelentik be, de 
mindazok, akiknek nevezett pénzintézetek
nél folyószámlájuk van és a diktatúra 
alatt valamely gazdasági szervnek adósaivá 
váltak, nyolc napon belül kötelesek azt 
bejelenteni az ö szeg feltüntetésével A 
zárolás 30 napig tart e rendelet kibocsá
tásától számítva, azonban f. évi július 1-ig 
indokolt esetben történt megkeresést még 
el lehet fogadni.

Olaszországnak 45 millió lakosa van.
A legutóbbi statisztikai kimutatás szerint 
a megnagyobbodott Olaszországnak 45 
m illió lakosa van, ami négyzetinéterenkint 
133 lakost jelent.

40.000 spanyolbeteg Bécsben. A spa
nyol betegség "rendkívüli módon terjed 
Bécsben. A megbetegedett emberek számát 
40.000-re becsülik. A kórházak hely hiánya 
miatt kénytelenek visszautasítani az orvo
sok által beutalt betegeket.

Egert fürdővárossá fejlesztik. Az 
Eger Várost Fejlesztő Részvénytársaság 
legutóbb ülést tartott, amelyen elhatározták, 
hogy Egert Magyarország legnagyobb für
dővárosává fejlesztik. A város területén 
levő természetes gyógy- és melegforrások 
környékére hatalmas villatelepet építtetnek.

Erdélyiek társasága. Szombathelyen 
folyó hó 15-én az erdélyi menekültek tá
mogatása céljából megalakult az erdélyiek 
szombathelyi társasága, amely társaság 
működését Vasvármegye egész területére, 
esetleg Zala, Sopron és Moson vármegyék 
területére is kiterjeszti.

A társaság minden hónap első szom
batján délután 5 órakor Szombathelyen a 
pénzügyigazgatóság első emeletében rendes 
ülést tart. A társaság az erdélyieket kéri, 
hogy ezen üléseken megjelenni szívesked
jenek.

A társaság továbbá ezúton is kéri az 
összes fenti vármegyékben tartózkodó er
délyi menekülteket, hogy pontos címüket 
amennyiben az eddig még meg nem tö r-
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tént volna, a társaság elnökével (dr Keith
Ferenc Udvarhely vármegye főjegyzője, 
Szombathely, Kormánybiztosság) sürgősen 
közöljék.

Magyar gyermekek Olaszországban.
A római, íurini, millanói és génuai pol
gármesterek mozgalmat indítottak abban 
az irányban, hogy legközelebb 20.000 hiá
nyosan táplált és Ínséget szenvedő magyar 
gyermek találjon Olaszországban elhelye
zést.

Uj szénbányatelep Gyöngyös kö r
nyékén. Gyöngyös város környékén gazdag 
és kitűnő minőségű kőszéntelepet fedeztek 
fel. A telepen azóta beható kutatásokat 
végeztek és megállapították, hogy a kö- 
szénréteg gazdagsága vetekedik a pécsi 
kőszén bányákéval. Az uj kőszéntelep kiter
melését néhány hónap múlva megkezdik.

A Harangszó perselye.
A HARANGSZÓ terjesztésére újabban 

adakoztak: Bárdosy Zoitán Alsómesteri 
130 K, özv. Edvy Ferencné Edve, uraiuj- 
falui gyűl. 100—100 K, özv. Bárdosy lmré- 
né Aisómesteri 50 K, Szép János Tét, 
Zürmühl Károlyné Bszlászló 20—20 K, 
Kucsán István Boba, N. N. Tét hadi 
özvegyeknek, vak katonáknak 15— 15 K, 
Tóth Isívánné Répccszcntgyörgy, Németh 
Jolán Szombathely, Kiss Lajos Nagysimonyi, 
Horváth Samuné Bük. Perenyei Pál Csér, 
Pap Károlyné Vönöczk, Mesterházy Gyula 
Mesterháza, Kerecsényi György S/.ent- 
gotíhárd 10—10 K, Antal Sándorné Kis- 
köcsk, Lax Ferenc Győr, P.nzes Lászlóné 
Lőcs, Hsnztnann Károly Varsád 5—5 K. 
Varga Gyu'a esp. Vönöck 4 K, özv. Tóth 
Sándorné, özv. Tóth Lászlóné, Malasits 
Kálmán, özv. Berke Józsefné Szentgotthárd 
10—10 K, Brünner János, Szulczer József 
Alsórőnök, Löffler Mátyás, Dervarics Róza 
Szentgotthárd 20 -20 K.

Hirdetmény.
A katonai kerületi parancsnokságok 

megszüntetése és a katonai körletparancs
nokságok szervezetének újabb megállapí
tása valamint az ennek perjogi és igazság
ügyi szervezeti hivatásai tárgyában kibo- 
csájtott rendeletek folytán előállott helyzet 
szükségessé teszik, hogy az eddig külön
böző hirdetményekkel kihirdetett rögtön- 
biráskodásokheiyébearögtönbiráskodásnak 
ez újabb kihirdetése lépjen.

Ehhez képest a magyar hadügyminiszter 
urnák ez évi január hó 9-én kelt 13128— 
13-a. 1920. számú rendelete alapján

m egparancsolom
a rögtönbiráskodásnak parancsnokságom 
egész területére a katonai bűnvádi per- 
rendtartás 434. és 435. §-aiban felsorolt 
összes bűncselekmények tekintetében újból 
való kihirdetését.

Ezen bűncselekmények a következők:
Lázadás (Kbt. 167— 171. §).
Szökés (Kbt. 183—211. §),
Az esküvel fogadott katonai szolgálati 

kötelesség megszegésére csábítás; vagy 
segélynyújtás (Kbt. 314—320 §).

Lázongás (Kbt. 349—352. §).
Fosztogatás (Kbt. 492—500. §).
Gyilkosság (Kbt. 413 — 418 §).
Rablás (Kbl. 483-491 §).

Gyújtogatás (Kbt. 448—456. §).
Idegen tulajdonnak gonoszságból ron

gálásával elkövetett nyilvános erőszakos
kodás büntette (Kbt. 362—363 §).

A felsorolt büntettek elkövetésétől min
den katonai (csendőr) egyén, valamint az 
esküvel fogadott katonai bűnvádi perrend
tartás 14. §-ához képest a katonai bírás
kodás alá helyezett minden polgári egyén 
óvakodjék, mert aki a felsorolt büntettek 
bármelyikét elköveti, rögíönitélő eljárás 
alá kerül és kötél álta'i, illetőleg szökés, 
esküvel fogadott katonai szolgálati köteles
ség megszegésére csábítás, vagy segély- 
nyújtás és a lázadás esetén agyor.lövés 
általi halállal bűnhődik.

Hatályban volt eddigi különböző katonai 
rögtönbiráskodási hirdetmények az ezen
nel kihirdetett rögtönbiráskodás hatályba- 
léptének napjával hatályát vesztik, ami 
azonban nem zárja ki azt, hogy a régebbi 
rögtönbiráskodási hirdetmények a most 
kihirdetett rögtönbiráskodás hatálybalépté- 
nek időpontja előtt elkövetett bűncselek
mények tekintetében megfelelőleg figye
lembe vétessenek.

Ez a parancs a kihirdetés napjával lép 
hatályba.

Szombathely, 1920. február 15.

Szívó tábornok, sk.
szombatholyi katonai körletparancsnok, mint illeté 

kés parancsnok.

Nyomatott Wellisch Béla villamüzemü könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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(V acv irm eg ye.)

A „H a ra n g azó " e ló flze té .l 
Ara : egész évre közvetlen  
küldéssel 2 0  kor., csopor
tos küldéssel (legkevesebb  

10 példány) 16 kerona.
A „H a ra n g szó “ te r je s z 
tésére befolyt adom ányok
ból szórványban lakó h í
veinknek Ingyenpéldányo

kat küldünk.

Alapította: Kapi Béla 1910-ben.
M eg je len ik  m inden vas ár

nap.

A m é l y s é g b ő l .
Uram, kegyelmed véglietetlen;
Ez gyújt ma is bizalmat bennem,
Hogy népemért elédbe álljak 
5 a mélységből hozzád kiáltsak

Tudom, tengerré nőtt a vétkünk 
A jó útról regen letértünk 
Téged dacos dühvel tagadtunk,
Hitelt csak a sátánnak adtunk.

Addig dobáltunk sárt az égre,
Hogy elveszett az égi béke;
5 ördög, pokol torkát kitátva 
Szennyes tii/é t mind ránk okádta.

Rongy lett a lelkünk, roncs a testünk, 
Miud ránk szakadt, amit kerestünk 
Amért csupán a földre néztünk:
FoiOdti von.igiáj leit a részünk

Népemmel együtt összetörve 
S kemény önvádtól meggyötörve,
Halál mélységes pitvarából 
Kérlek, ki nem vagy itt se távol.

Kérlek, könvörgök, esdve kérlek:
Ne ejts alább! Ne vess el végleg 1 
Ne engedd, hogy ránk alkonyuljon 
S fölénk nehéz sírhant boruljon 1

Ne nézd tovább tenger bűnünket, 
Kegyelmedért szánd meg ügyünket.
A jobbak lelke csupa bánat,
Szálljon reánk ezért bocsánat.

Bukás után emelj magasra;
Telünk után vígy új tavaszba;
Vak éj után fürössz sugárba,
Ne járass végig gyászruhába.

Indíts jövónknek rád tekintve,
Te is nézz folyton lépteinkre;
Hintsen kezed áldást utunkra 
Sűrűbben, mint szánk kérni tudja !

Szalay Mihály.

E g y h á z i  beszéd,
melyet a soproni evang. gyülekezet 
templomában 1920. évi január hó 
25 én tartott K a p i  B é l a  püspök 
azon alkalommal, hogy a Magyar- 
ország kiküldötteinek átnyújtott, de

általunk még el nem fogadott béke
feltételek Sopron városát és Nyugat- 
magyarországot Ausztriának Ítélték 
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Alapige: Ezsaiás XXVIII. 14—18.

„Halljátok az Urnák beszédét ti csúfo
lódó férfiak, akik uralkodtok e népen.

1 i így szóltok: Frigyet kötöttünk a ha
lállal, a sírral meg szövetséget csináltunk.

Az Úristen pedig eképen szól: Íme Sion- 
ban egy követ tettem le, egy próbakövet, 
szegelletkövet, erős alappal, aki benne 
hisz, az nem fut. A jogosságot mérőkötéllé 
teszem, az igazságot szinelővé. És eltöröl
tetik a halállal való frigyetek és a sírral 
való szüvetségtek megtörik.“

Szeretett gyülekezet 1
Sötét és nehéz időben hozom !s 

ten igéjét tihózzátok. Szavamban 
nemcsak az én, hanem az egész egy
házkerület fájdalmának sirása, de 
egyszersmind rendíthetetlen istenbi
zalmának izzása jut kifejezésre. A 
gyülekezetek hosszú sorának értetek 
való csendes imádkozását csendítem 
meg e szent hajlék boltívei alatt. A 
dunántúli evangélikusok százezreinek 
szelid biztatását hozom : ne féljetek! 
»Amint bőséggel kijutott a Krisztus 
szenvedéséből, úgy bőséges a mi vi
gasztalásunk is a Krisztus által. És 
amint nyomorgattatástok üdvösségtek- 
ért van, úgy vigasztalástok is üdvös- 
ségtekre lesz.« (11. Kor. I. 5— 6.) És 
jöttem, hogy égzengésben, földindu
lásban, hantok mozdulásában, lelkek 
rendülésében mindnyájunk megtörhe
tetlen nagy meggyőződését hozzam 
hírül: >A mi reménységünk erős fe
lőletek I< (II. Kor. I. 6.) Ezt a vigasz
talást és bizodalmát hoztam falaitok 
közé, fogadjátok szeretettel a szíve
tekbe.

Szükség van mindegyikre. A meg
próbáltatás nehéz időszakát éljük. A 
bizonytala 4ág sötét köde feketébe 
vonja a ^emhatárt. Kétségefckedés 
őrli idegerónket. Hasztalan irthatjuk 
a kibontakozás és új alakuláSsiehetó-

ségeit, a történelem forrongó nagy 
káoszából érthetetlen kérdőjelek me
rednek felénk.

Egy rettenetes ítélet zúgott el fe
jünk felett: »Frigyet kötöttünk a ha
lállal, szövetségre léptünk a sírral!« 
Széthasogatják térképünket, eltördelik 
államiságunkat, kimondják felettünk 
a halálos ítéletet.

1. Emberek Ítélete hangzott el. 
Rettenetes Ítélet, melyet nemzetünk 
hősi magatartása, mérhetetlen áldo
zata után nem vártunk.

Lehettek és vannak kiáltó nagy 
hibáink. Lelkűnkön és jellemünkön 
őrölhet az a rettenetes szú, mely a 
legkeményebb fái is szélporla>zija. 
De mindenkinek el kell ismernie, 
hogy a magyar nemzet a világháború 
forgatagában nagy volt. Tudott lelke
sedni, áldozni, lemondással és élet
áldozással bizonyságot tenni haza
szeretete nagyságáról. Hány ezren 
vannak, kik elmentek és soha többet 
vissza nem érkeztek? Egyszerű fa
keresztes, vagy talán jeltelen sírok
ban alusszák álmukat a Kárpátokban, 
az orosz mezőkön, avagy a Doberdón. 
Hánynak életútja kanyarodott a bi
zonytalanság sötét ködébe? Befogta 
őket az éjszaka, alakjuk elveszett a 
nagy ismeretlenségben. Élnek-e, meg
haltak-e, senkise mondhatja meg. 
És hányán érkeztek vissza szeren
csétlen nyomorékon, hogy egész éle
tükben öntestükön mutassák a háború 
rettenetességét. Ha elindulna a világ
talanok, bénák, féllábuak, félkezüek, 
elhomályosodott elméjüek csendes 
menete, a szemünk nézéssel, a szí
vünk meg erővel győzné-e azt végig
nézni ? Utána jött a két forradalom 
mérhetetlen szenvedéssel, anyagi és 
erkölcsi elszegényedésünk. Eszménye
ink elhalványultak, oltáraink széthul
lottak, a nemzet leikéből, a nemzet 
öntudatából kisugárzó fényesség be
leveszett történelmünk eme leggyászo
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sabb éjszakájába. És minderre elkö
vetkezett az emberek Ítélkezése.

Mire a hős nemzet megérkezett 
az ellenséges nagyhatalmak elé, bi- 
lincses rab lett belőle. Gúny, ellen
szenv, káröröm ostora csattog meg- 
vérezett testén. Nincsen egyetlen egy 
szív sem, mely felénk dobbanna, egy 
kar sem, mely lenyúlna és magához 
ölelne. Egyetlenegy hang sem mondja 
védelmező szóval: »nézd a büszke 
magyar nemzetet, egy ezredév dicső
sége világit homlokán !. . . Nézd száz 
és ezer felszaggatott vérző sebét; a 
legtöbbet nyugat kultúrájának szol
gálatában kapta !. . . Fegyverei árnyé
kában pihentünk, nemzeteink nagy
ságának fáját az ő könnye és vére 
növelte naggyá!. .  . Senki sem mondja, 
ítélkeznek! És ez az emberi Ítélet: 
az ország szétdarabolása. Egy-egy 
darab földet, óh drága nékünk mind
egyik, letépnek az anyatestről. Egy- 
egy tábor embert, óh testvérünk mind
egyik, kiszakítanak a nemzet egysé
géből. Nem kérdezik a történelmet: 
jogosult-e? Nem kérdezik a termé
szetet, a földrajzi alakulást, a termé
szeti kincsek elhelyezkedését: lehet
séges-e?... Nem kérdezik az érde
keltek lelkét: akarjá tok-e?... ö k  
Ítélkeznek. Elveszne Pozsony, Kassa, 
Eperjes és nagy vidékük. Elveszne 
Erdély kincses Kolozsvárral, a Tisza 
melléke, a Bánság. Elveszne Vas- 
megye vendnéplakta tája 1. . . És el
veszne Nyugatmagyarország!. . .Szól
jak-e többet, mikor e történelmi múltú 
város földjén állok s e történelmi 
múltú gyülekezetben emelem fel sza
vamat? Mondjátok meg: mit jelentene 
nekünk, ha mindezt a mérhetetlen 
értéket, mindezt a felbecsülhetetlen 
gazdasági, kultúrái kincset elveszíte
nénk I mit jelentene a szívünknek, a 
lelkűnknek, ha hazánk testéből le
szaggatnák azokat a területeket s 
nemzetünk egységéből kitépnék test
véreink ezreit.

Azok ajkáról hangzott el a nem
zet halálos ítélete, kik embererejük, 
avagy a legyőzöttek gyengeségének 
tudatában büszkén kiáltják a törté
nelem uj alakulásának küszöbén: 
»Mi frigyet kötöttünk a halállal, mi 
szövetségre léptünk a sírral!« Ez az 
ítélet reánknézve tényleg a z : H a lá l!

2. De ez az Ítélet emberek Ítélete. 
És mi az emberek felett még sokat 
és nagyot látunk. Ezt az Ítéletet meg- 
felebbezzük a történelem itélőszéké- 
hez és megfelebbezzük a szent és 
irgalmas Istenhez. Nem arra hivat- 
kpzunk, hogy a világháborút nem

akartuk, nem mutatunk rá a törté
nelmi okmányok ama bizonyságtéte
lére, hogy a háborút nem kerestük, 
hogy semmitsem vártunk, hanem 
csak határainkat, tűzhelyünket tör
ténelmi jogunkat védelmeztük, hanem 
rámutatunk ezeréves történelmünkre 
s a történelemben mindenkor hűség
gel betölteni igyekezett hivatásunkra. 
Történelmi missziónk volt létünk 
alapja. Küzdelmünk és létünk olyan 
nagy értéket jelentett a művelt nyugat 
előtt, hogy most jogosan mutathatunk 
rá sebeinkre s az életért, amit védel
meztünk, jogosan követelhetünk éle
tet a magunk számára. Megfelebbez
zük tehát az emberek Ítéletét a tör
ténelem itélószéken át a szent Isten
hez, a világmindenség urához.

Az utolsó és megmaradó Ítéletet 
nem emberek, hanem az Isten mondja 
el, de az ő Ítélete próbatételt és 
megújulást jelent számunkra.

A próféta felolvasott szavában az 
emberek Ítéletével szembehelyezkedik 
az Isten ítélete. A próféta nagy vilá
gossággal kiélezi ezt az ellentétet: 
ti azt mondjátok, az Úristen pedig 
így szól: Két Ítélet, de a megmaradó 
az Isten ítélete. Emberek ítélete után 
hirdetem tehát tinékíek az Isten 
örökkévaló ítéletét a szentirás sza
vával : »Az Isten pedig így szól: ime 
Sionban egy követ tettem le, egy 
prőbakö.vet, drága szegelletkövet, erős 
alappal, aki benne hisz, az nem fut. 
A jogosságot mérőkötéllé teszem, az 
igazságot szinelővé. És eltöröltetik a 
halállal való frigykötés és a sírral 
való szövetség.«

így ítélkezik az Isten. Nem tör 
pálcát, nem törli ki a nemzetet az 
élők sorából az ő busulása napján. 
Nem igaztalan a bosszuállásban. 
Nem diktál feltételeket meghallgatás 
nélkül. A szent Isten az ö itéletho- 
zásában próbakővé teszi a történe
lem nagy katasztrófáját. Megméri a 
jogosságot és igazságot Életet ad 
és biztosít s megmutatja ennek az 
uj életnek biztos, erős alapját, meg
maradó szegelletkövet. És az ered
mény : eltörli a halállal való frigyet 
és a sírral való szövetséget. íme az 
Ur ítélete: próbatétel és megújulás.

Történelmünk rettenetes megpró- 
bálíatásos időszaka legyen lelkünk 
nemességének próbája. A szenvedés 
a nemzet életerejének, a szenvedni 
tudás a lélek nemességének mutatója. 
Megrázó gyászunkban tegyünk bizony
ságot a magyar nemzet életerejéről 
s gyászunk elviselésében mutassuk 
meg nemzetünk lelkének nemességét.

__________HARANGSZÓ.__________ 1920. március 7.

A házakon gyászlobogót lenget a 
téli szél. Templomokban gyászisten
tiszteletre gyülekezik a hívek serege. 
De mindez nem elég. Gyászoljunk, 
de ne temessünk. Ne legyen gyászunk 
pogányos jajgatás, üres, erőtelen 
jajveszékelés. De ne legyen az mély
ségnélküli felületes érzés. Könyünk 
legyen láthatatlan, de örök, fagyjon 
oda a lelkünkhoz. A megpróbáltatás 
csontekéje szántsa végig lelkünket, 
hasítsa bele a fájdalmak barázdáit, 
hullassuk bele nagy elhatározások 
termő magját s azután öntözzük 
könvünkkel és verejtékünkkel. Vál
tozzék meg külső és belső életünk. 
Hallgasson el az utca vásári lár
mája, a pihenés örve alatt féltámadó 
élvezethajhászás. Haljon meg a szá- 
mitgató önzés, a haszonleső kufár- 
kodás. Konior csend, halálos komoly
ság, néma fenség legyen a gyász- 
fátyol, mely nemzetünk fájdalmát 
hirdeti.

Próbáljuk meg életünket is. A 
rettenetes katasztrófát sok minden 
magyarázza, de minden magyarázat 
töredékes marad mindaddig, míg az 
önmagunkban rejlő okokról megfeled
kezünk. Mások, idegenek hozhatták 
ránk rettenetes nyomorúságunkat, de 
hogy magyar ember odaadta magát 
s hogy magyar lélekben gyökerei 
verhetett, azért mindnyájunkat fe
lelősség terhel. Kérdezem: olyan
volt-e a nemzet lelke, mint a milyen
nek lenni kellett? Megbecsültük-e 
azokat a nagy erkölcsi értékeket, 
melyek a nemzet fenntartásához 
szükségesek? Politikai, társadalmi, 
közgazdasági életünkben meg volt-e 
a biztos, önzetlen célkitűzés, mely a 
nemzet közjavát az egyes ember ön
zetlen szolgálatával akarja biztosí
tani ? Nagybirtok, tőke, vagyon szol
gálták-e hűséggel a köz érdekét és 
a felebaráti szeretet nagy követelé
seit? Kultúra, irodalom, művészet 
megtartó lelket, világosságot, életerőt 
sugározták-e, avagy sorvasztott pusz- 
tulásthozó Iehelleíük? Volt-e a nem
zetnek, a társadalomnak érzékeny 
éber lelkiismerete, mely pallossal 
őrizte a nemzet templomát s oltára 
kincseit, mint egykor az angyal az 
édenkert kapuját ? Kérdések, melyekre 
a választ ajkunk helyett lelkiismere- : 
tünk adja meg. De ha igazán meg
adja, akkor szívünkre ütünk és azt 
mondjuk: mea culpa, mea maxima 
culpa! Az Ur követ tett le, egy 
próbakövet. Midőn gyalázatunk és j 
nyomorúságunk hatalmas sziklakövét» 
oly sokan sírkővé akarják tenni, ne



kiáltsuk, csak csendes szóval mond
juk magunkban: »Íme az Ur egy 
követ tett le, egy próbakövet és mi 
megpróbáltuk a mi életünket és meg
láttuk múltúnk minden gyarlóságát.«

Azután próbáljuk meg a történe
lem nagy megpróbáltatásaiban a mi 
hazaszeretetünket. A mostani idő a 
szó szoros értelmében megpróbálja 
a lélek hazaszeretetét. Most bizonyít
juk be : a születés véletlenjében, avagy 
a lélek erős érzelmében s az élet- 
közösség elszakíthatatlanságában áll-e 
a mi honszerelmünk ! Miben áll ma
gyarságunk? A magyar név hordo
zásában, a magyar nyelv beszélésé- 
ben, avagy abban, hogy életünk, 
lelkünk, gondolkodásunk, világnéze
tünk gyökérszálaival eszakíthatatla- 
nul belebocsátkozunk a nemzet egy
ségébe s a nemzet történelmi hagyo
mányainak levegőjéből merítjük élet
erőnket? Szó-e, avagy valóság, hogy: 
>a nagy világon e kívül nincsen szá
modra hely, áldjon vagy verjen sors 
keze, itt élnek, halnod kell!«

Próbáld meg a szívedet s erősítsd 
meg hazaszeretetedet 1 Ébreszt fel 
lelkedben múltad emlékeit. Erősítsd 
e hazához fűző szent kötelékeidet. 
Nézd Hunnia tiszta, nemes alakját. 
Palástját rongyokra szakgatták. Ar
cán piros vércsikokat rajzolt a ke
mény korbácsülés. Koronáját letépték, 
ékszereit szerte szórták, koldus sze
gényen, kifosztottan emeli feléd köny- 
től fátyolos tekintetét. El tudnád 
hagyni nyomorúsága rettenetes ide
jén ? Meg tudnád tagadni múltadat, 
lelked érzelmét, bű édesanyádat? 
Nem, nem és százszor nem ! Nyújtsd 
feléje hát két karodat. Add néki az 
eddiginél százszorta inkább szívedet, 
lelkedet, mindenedet, amid van I Sirasd 
és szeresd, úgy mondd: ,,tiéd vagyok, 
tiéd hazám e szív, e lélek!“ Hű 
anyád volt mindig, légy hű gyermeke 
mindvédig!

De az Úr nemcsak próbakövet tett 
le, hanem drága szegelletkövet is erős 
alappal s az írás az mondja: ,,aki 
benne hisz, nem fut.“

A nemzet létét befolyásolhatják 
. külső körülmények. Életének kiala

kulásába természetszerűleg befolynak 
gazdasági feltételek, külső történelmi 
események De a nemzet léte felett 
csak a nemzet maga határozhat. Le
hetséges, hogy a nemzet élete hazug- 

< Ságon épül fel. Előbb-utóbb ledől. 
Ilyenkor önmaga Ítélkezik maga fe
lett. A történelem tulajdonképen nem 
ítél, csak kimondja az ítéletet. Ha 

. azonban a nemzet igaz értékeit meg
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mutatja, ha kidolgozza azt, amire az 
emberiségnek szüksége van s amivel 
épen ő ajándékozhatja meg az em
beriséget, akkor a nemzet új Ítéletet 
mond maga felett s új itéletmondásra 
kényszeríti a történelmet.

Az Ur ítélete tőled függ magyar 
nemzetem. Életed, jövendőd csak ak
kor lehet, ha szegelletkőre épídet jö
vendődet. Fundamentom pedig csak 
egy vettetett: a Krisztus. Rettenetes 
megaláztatásunkból, siralmas nyomo
rúságunkból, erkölcsi és anyagi kol- 
dusságunkból csak akkor emelked
hetünk ki, ha nemzetünk életét az 
egyetlen szegelletkőre, a Krisztusra 
építjük.

Ma sokat beszélnek a keresztyén- 
ség megújulásáról. Jelszó lett a Krisz
tus neve. Emlegetik, zászlóra írják 
talán ott is, ahol arra nincsen szük
ség. Különben arra, hogy üres jelszó 
legyen a Krisztus neve, soha sincsen 
szükség. Nem is a jelszóra van szük
sége a magyar jövendőnek A keresz- 
tyénség ne legyen politika, mert an
nak változó divatja van, hanem le
gyen állambölcseleti elv, mert annak 
igazsága mindig megmarad.

A keresztyénség nagy eszményeit 
csak úgy‘ lehet belevinni a nemzet, 
az állam, a társadalom életébe, hogy 
először az egyes ember élete formá
lódik át. Krisztushoz csak az vezet
het, ki megismerte az igazi Krisztust, 
a megfeszített és feltámadott, a ha
lálban is életet biztosító életfejedel
met, Krisztushoz csak az vezethet, 
ki maga is eljutott a törödelem útján 
a bünbánat ruhájában a Krisztus ke
resztjéhez. És útközben sokat, na
gyon sokat meg kell tanulnia, ö n 
magáról, hogy kicsoda és micsoda, 
hogy szolgálatra, avagy uralkodásra 
küldetett-e, hogy e világ haszonta- 
lanságaiért, vagy az örökkévalóság
ért küldetett-e? És meg kell tanul
nia, hogy kicsoda az, akit keres? 
Nem jelszó, hanem Ítélő életvalóság. 
Amit nyújt, nem hatalom és e világ 
értelmében való életelöny, hanem erő, 
kegyelem, megtartás, élet. Kérdezem 
testvérem: meg akarod menteni e 
nemzetet? Akarod, hegy a halállal 
való frigykötés megsemmisüljön, hogy 
romjaiból életre ébredjen?... Úgy 
kezdd magadon! Kezdd a munkát 
saját életeden, saját családodban, sa
ját körödben! Állj a szegelletkőre, 
élj a Krisztusban. Tedd élethatalommá 
őt a te életedben! Vidd kötelesség
teljesítésedbe ! Embertársadhoz való 
magatartásodba ! Vidd családodból ki 
az utcára, a piacra, kereskedésbe,

iparmúhelybe. közéletbe, sajtóba, 
mindenhová s akkor megújul nem
zetünk uj élete, s lesz benne tarta
lom, erőérték, hivatás, élet és meg
maradás. És akkor a történelem újra 
Ítél. És akkor az Úr, aki az igazsá
got mérőkötéllé teszi és az igazságot 
szinelővé, újra Ítél, És akkor hisszük, 
várjuk, reméljük, könyörögjük: „el
töröltetik a halállal való frigykötés 
és megsemmisül a sírással való szö
vetség.“

Most idegen országban, idegen 
nemzetek tanácsában emberek Ítéltek. 
Mint kemény acélököl csap arcunkba 
az Ítélet. Porba sújt. Szemünket el
önti a könny s a szívünkből lassan 
permetez a vérünk. Egy pillanatig 
tart ez a rettenetesség, azután fel
emelkedünk. Megkeményítjük arcunk 
vonásait, nagy elhatározások tüzében 
megfürdetjük lelkünket s beletekintünk 
a sötét, bizonytalan jövendőbe.

Soproni gyülekezeti Ha megindul
na lábaid alatt a föld, apáid teme
tője, karod, agyad munkaereje, gyer
mekeid, késő unokáid jövendő kalász- 
termője, ha kiszakítanának édesanyád, 
a magyar nemzet ölelő karjai közül, 
emeld fel fejedet s kiáltsd oda erős. 
bátor szóval: „nem, nem, soha!“

Ha lelkedbe mélyed millió magyar 
izzó tekintete s nem is szóval, csak 
néma tekintettel kérdezik: a mienk-e 
a szíved, a mienk maradsz-e hűség
g e l? . . .  felelj vallástétellel és csele
kedettel: „igen, igen, mindig!“

Ha sötét éjszaka borulna reád és 
reánk s magadon kívül senkid se 
lenne, ki bátorítva vigasztalna, ha 
csüggedt virrasztásodban feléd szállna 
milliók lelke remegése s azt kérdezné: 
tudsz-e még most is bízni és kitar
ta n i? .. . ,  mutass az ég felé: „igen, 
bizom örökké 1“

Soha, mindig, örökké! E három 
a magyar jövendő feltétele. A jog
fenntartás, a hazához, a nemzet kö
zösségéhez való hűséges ragaszko
dás, a nemzet létéért és jövendőjéért 
való komoly dolgozás s mindez ki
egészítve és megszentelve az Isten 
célt és erőt adó nagy kegyelmével, 
ez magyar nemzet a te jövendőd I 
Azért: soha, mindig, örökké! Soproni 
gyülekezet, állj meg te is hűséggel 
magyar hazánk mellett, dolgozz Krisz
tussal szivedben e nemzet jövendő
jéért s akkor a te életmunkád által 
is uj élet virrad e nemzetre s az em
berek kárhoztató ítéletét megdönti az 
Úr kegyelmes, életadó Ítélete!
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1848: XX. t.-c.
A protestáns közvélemény is mint 

minden jéravaló magyar ember ért
hető bizalommal, éledő reménységgel 
tekint ezekben a nehéz napokban a 
dunaparti palotában ülésező nemzet
gyűlés elé. Mert a protestáns köz
vélemény is, közelebbről a protes
táns egyházak is ettől a nemzet
gyűléstől várják sajgó sebeiknek or
voslását, az 1848. XX. t.-c. egyenes, 
becsületes, igazságos végrehajtását. 
A nemzetgyűlés különböző pártállásu 
evangélikus tagjai közül egyházunkat 
oly mélyen érintő kérdésben, sajnos 
eddig egyetlen-egynek az állásfogla
lását sem ismerjük. Végtelen örö
münkre szolgál azért, hogy reformá
tus testvéreink közül, első fecske 
gyanánt, nem kisebb embernek, mint 
dr. Barla-Szabó József nemzetgyűlési 
képviselőnek érvelését, állásfoglalását 
van alkalmunk a »Harangszó« olvasó- 
közönségével megismertethetni.

Dr. Barla Szabó József nemzet
gyűlési képviselő az »Egyházi Érte
sítő« 7. számában »Politikai követe
léseink érvényesítése« címen a fent- 
jelzett kérdéssel kapcsolatban többek 
között a következőket Írja:

Egyházunknak a közelmúltban a 
liberálismus volt világnézeti felfogása, 
amely éppúgy ellanyhitotta lüktető 
egyházi életünket, amint szétporlasz- 
totta szilárd nacionálizmusunkat. Ne 
keressünk helyébe ezért új világnézeti 
alapokat, jelszavakat, hanem a keresz
tyén és nemzeti eszme politikai győ
zelmekor követeljük becsületes nyílt
sággal mi is gazdasági érvényesü
lésünket, megerősítésünket. A magyar 
nemzeti állam kiépítésében egyházunk 
mindig vezető helyen küzdött, de 
érte jutalmat szerénységből sohse 
kért és kapott. Ezért maradtunk 
szegénynek és ennek következménye, 
hogy az 1848: XX. t.-c. mindmáig 
csak írásban és theoriában biztosítja 
egyházunknak a »tökéletes egyenlő
séget és viszonosságot.« Meg kell 
állapítanunk, hogy e méltánytalan 
nehéz helyzetben sem csináltak pro
testáns egyházaink soha keresztyén 
testvérharcot, csak papságunk viselte 
csendes elégedetlenséggel egyházunk 
nehéz gazdasági helyzetéből származó 
mostoha sorsát.

E fajó seb begyógyítására, a szúró 
tövis kihúzására sohse volt alkal
masabb idő a mostaninál. Nem egye
netlenséget szitunk, hanem ezt a 
nemzeti erőt gyengítő bajt akarjuk 
véglegesen meggyógyítani. Hogy ez

feltétlenül és elodázatlanul meg is 
történik, biztosítékot ad erre Székes- 
fehérvár püspökének: Prohászka Otto
kárnak politikai programmbeszéde, 
melyben a következőket mondja: Ma 
a keresztyén irányzat a keresztyén 
felekezetek egységét is jelenti, amely
ből anyagi szempontból nem szabad 
engedni és a legnagyobb engedékeny
séget kell tanúsítani, hogy az összes 
válaszfalak leomoljanak.«

Vésse jól emlékezetébe egyházunk 
minden tagja e szavakat, hisz mind
nyájunk óhaját, vágyát fejezi ki. Mi 
is a keresztyén felekezetek erkölcsi 
és anyagi, tehát gazdasági egységét 
kívánjuk s az e tekintetben fennálló 
sérelmes válaszfalak lerombolását 
akarjuk.

Annyival fontosabb az idézett ki
jelentés, mert a keresztyén nemzeti 
egyesülés pártjából eddig nem hal
lottunk az 1848: XX. t.-c. végrehaj
tására nézve pontosan körülírt véle
ményt, pedig azt annyival inkább 
várjuk, mert e párt erősségét az egy
oldalú egyházpolitikát folytató nép
párt felekezetileg kipróbált régi ve
zérei adják, kiknekr'multjában nem 
látunk biztosítékot a keresztyén egy
házak tökéletes egyenlőségének és 
egyenlő segélyezésének keresztül
vitelére.

Megnyugtatásul megállapítom,hogy 
az országos kisgazda és földműves 
pártban a református vezetőségi ta
gok ajánlatára a pártvezetőség egy
hangúlag felvette programmjába az 
1848 : XX. t. c. végrehajtásának kö
vetelését, a keresztyén felekezetek ön- 
kormányzatát és az állam által egy
enlő támogatását Ezzel szerves ösz- 
szeköttetésben áll e párt birtokreforin- 
politikája, mellyel követeli az állam
nak kisajátítási jogát az összes kö
tött, így az egyházi biriokokra is. 
Ennek természetes folyománya, hogy 
a kisajátított, illetve állami kezelésbe 
vett egyházi birtokok jövedelme csak 
egyházi és iskolai célra fordítható a 
keresztyén felekezetek közt az 1848 : 
XX. t.-c.-ben megállapított tökéletes 
egyenlőség alapján.

Azt hisszük, hogy Dr. Barla-Szabó 
József fentebbi érvelése, állásfogla
lása teljesen megegyezik a protestáns 
egyházak rég ismert állásfoglalásával. 
Hogy a közel jövőben alkalmunk 
legyen ebben, a ránk nézve annyira 
fontos kérdésben evangélikus s 
hozzá keresztyén nemzeti egyesülés 
pártjához tartozó képviselőnek véle
ményét is hallhatni tisztelettel felkeres
tük levélben Scholtz Ödönt, a nagy

marton! kerület nemzetgyűlési kép
viselőjét, aki minden bizonnyal kész
séggel nyilatkozik a »Harangszó«-nak 
az 1848. évi XX. te. végrehajtása 
tárgyában elfoglalt egyéni állásfog
lalásáról, esetleg módjában lesz párt
jának véleményével is bennünket 
megismertetni.

A kommunizmus és a vallás
a 127. zsoltár 1. versének világí

tásában.
Irta : dr. Pröhle Károly.

Az emberiség történetében a nyu
galomnak, a békés fejlődésnek, a 
csendes, megszokott munkának az 
időszakait koronként a nagy váltsá- 
goknak, harcoknak, forradalmaknak 
az ideje szokta felváltani. Ilyenkor 
néhány hónap alatt, vagy néhány nap 
alatt is több esemény torlódik össze, 
nagyobb változások mennek végbe, 
mint máskor évtizedek és emberöltők 
alatt. Ilyenkor úgy érezzük, mintha 
szemmel látnánk a világtörténelem 
kerekeinek a forgását. Így vagyunk 
a világháború kitörése óta szinte 
állandóan. így különösen azóta is, 
hogy a háború nyomába járó forra
dalmi rázkódtatások felbillentették 
társadalmunk egyensúlyát. Mindezek
ben a válságokban szinte szemmel 
látjuk, hogy emberek, társadalmi osz
tályok, népek mint kapaszkodnak bele 
a történelem kerekeibe és igyekeznek 
azokat majd így, majd úgy a saját 
érdekeik szerint igazítani A törté
nelmi fejlődés óriási gépezete elég 
finom és elég hajlékony ahhoz, hogy 
egyes részeit így, vagy amúgy lehes
sen igazítani, működésükben kisebb 
nagyobb zavarokat előidézni, — de 
nagyon tévednek azok, akik azt hi
szik, hogy ennek az egész nagy gé
pezetnek a működését csupán termé
szetes emberi erők irányítják. Bármi
ként igyekeznek is ezt a gépezetet 
egyesek vagy tömegek, népek, vagy 
társadalmi osztályok a saját hatal
mukba keríteni, a történelmi fejlődés 
nagy lendítő kereke fenséges biztos
sággal forog a saját tengelyén, mely 
az erkölcsi világrend örök törvényein, 
az igazi élet megmásíthatatlan igaz
ságain nyugszik és ezt a nagy lendítő 
kereket soha semmiféle, sem emberi, 
sem ördögi hatalom ki nem ragad
hatja a történelem örök szellemének, 
a világ Urának, az élő Istennek ke
zéből. Akik az erkölcsi világrend 
örök törvényeivel összhangzásban él-



nek és dolgoznak, egyesek vagy né
pek, intézmények vagy társadalmi 
osztályok, —  azokat ez a gépezet 
fölemeli és előbbre viszi az ideig és 
örökkévaló boldogulás útján ; de az 
ellenkezőket előbb-utóbb földre sújtja, 
szétzúzza, ntegőrli, — míg végre,- 
amikor e világ ideje betölt, az Úr 
mindenekkel megtartja az utolsó nagy 
leszámolást s akkor az egésznek az 
ertelme az örökkévalóság fényében 
nyilvánvaló lesz.

Amikor ezeket elmondjuk, lehetet
len, hogy ne gondoljunk azokra az 
önkényes népboldogítókra, akik 1919. 
év tavaszán ugyancsak belekapasz
kodtak a világtörténelem lendítő 
kerekébe s amikor a kerék fel
emelte őket, azt hitték, hogy most 
övék a világ. De nem sokba telt: az 
a nagy lendítőkerék csak egyet for
dult és úgy sújtotta őket a földre, 
hogy még mi is, akik pedig felsza
badulva éreztük magunkat az ő bu
kásukon, megdöbbenéssel állottunk 
meg az isteni igazságszolgáltatás 
ezen nyilvánvaló ténye előtt. Azért 
most is, ha erre visszatekintünk, ne 
a káröröm érzése töltse el szívünket, 
hiszen abban, amit azok az ember
telen emberek elkövettek, az isteni 
igazságszolgáltatás szempontjából te
kintve mi is sok tekintetben megér
demelt Ítéletünket vettük e l ; hanem 
inkább azon legyünk, hogy okoljunk 
a történteken, okuljunk nevezetesen 
amikor azelőtt a nagy feladat előtt 
állunk, hogy a háború és a kettős 
forradalom okozta pusztulás romjain 
felépítsük egy új. jobb jövő épületét. 
De ha ezt akarjuk, ha a múltból a 
jövő érdekében okulni akarunk, akkor 
keresve sem találhatnánk jobb út
mutatót annál az igazságnál, mely a 
127. zsoltár első verséből az évez
redes távolságon keresztül meg nem 
halványodott, sót csak megerősödött 
fénnyel ragyog felénk: Ha az Ú r 
nem építi a házat, hiába fáradnak, 
akik azt építik; ha az Ú r nem őrzi 
a várost, hiába vigyáznak az örizök.

Akik a márciusi forradalom idején 
közéletünk vezetését és irányítását 
csellel és erőszakkal kezükbe vették, 
azt hirdették, hogy ők hivatottak a 
réginek romjain egy egész új világ 
fölépítésére és arról az új világról, 
melynek fölépítéséről beszeltek, olyan 
ragyogó képet festettek, mely sok 
jóvéleményü, bár rövidlátó embert 
megtévesztett. A munkához hozzá 
is láttak nagy sebbel-lobbal és hogy 
zavartalanul dolgozhassanak, elvették 
mindazok szabadságát, akik velük
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egyet nem értettek, fegyverrel, börtön
nek, bitóval sújtottak mindenkit, aki 
őket munkájukban zavarni merte. 
Úgynevezett munkájukból ugyan in
kább a rombolást, mint az építést 
láttuk; de ők azt mondották, hogy 
mindez szükséges egy új világ fel
építéséhez. Csak egyről feledkeztek 
meg, csak egyet hagytak figyelmen 
kívül, azt, amit a zsoltárköltő mond: 
Ha az Úr nem építi a házat, hiába 
fáradnak, akik azt építik; ha az Úr 
nem őrzi a várost, azaz ha az Urnák 
az ereje, hatalma nem tartja fenn és 
oltalmazza azt, amit az emberek épí
tettek, hiába vigyáznak az őrzők. 
De ezt nemcsak figyelmen kívül hagy
ták. Sőt azt lehet mondani, hogy a 
vallást igen is nagy figyelemben ré
szesítették, csakhogy olyan figyelem
ben, amelyben nem volt köszönet. 
Azt hirdették ugyan, és még a tem
plomokban is kihirdették, hogy ők 
senkinek a vallását nem bántják és 
hogy a papokat egyházi működésük
ben háborgatni nem szabad. De ez 
nem volt másravaió, mint különösen 
a jóhiszemű falusi nép megtéveszté
sére, és annak igazán vaksággal meg
vert embernek kellett lennie, aki ke
resztül nem látott a szitán és észre 
nem vette azt, hogy az ókori keresz
tyénüldözések napjai óta nem támad
tak a vallásnak, a keresztyénségnek 
olyan ádáz ellenségei, mint ezek az 
emberek, akik a vallás magánügy 
hazug jelszavának örve alatt nemcsak 
a közélet teréről és az iskolából szo- 
ritották ki a vallásos élet minden 
megnyilvánulását, hanem minden tő
lük telhetőt megtettek a vallás, a ke- 
resztyénség, az egyház befolyásának 
gyengítésére, munkájának korlátozá
sára és nyilvános beszédekben, vörös 
újságjaikban bemocskoltak, lábbal 
tiportak mindent, ami előttünk szent 
volt.

És ha sikerült volna hatalmukat 
megszilárdilaniok, bizonyára még 
sokkal tovább mentek volna, végkép 
levetettek volna a hamis álarcot és 
irtó hadjáratot zúdítottak volna a 
vallás, a keresztyénség, az egyház 
ellen, —  aminthogy bukásuk után 
mélységes megdöbbenéssel hallottuk, 
milyen pokoli gonosz terveket szőttek 
az egyház emberei, nemzetünk leg
jobbjai és minden becsületes ember 
ellen. Annyi bizonyos, hogy az ő 
végső céljuk olyan világ felépítése 
volt, amelyben nem lelt volna helye 
a vallásnak, a keresztyénségnek, az 
egyháznak, a Krisztus evangéliumá
nak.

77.

De „h iába“ - „h iába“ ! —  így 
hangzik fel a gondolatainkat irányitó 
zsoltár versből kétszer is a hatalmas 
intő szó azok ellen, akik Isten nélkül 
akarnak munkálkodni, nagy dolgokat 
véghezvinni, házat, várost, bábeli 
tornyot, országot, világot építeni és 
megőrizni, akik megfeledkeznek arról, 
hogy a bölcseség kezdete az Úrnak 
félelme, hogy a munka az emberé, 
de az áldás Istené és hogy Istennek 
áldása nélkül minden emberi munka 
és igyekezet végső eredménye szerint 
hiábavaló. Hiába — hiába! —  ez 
az ítélet sújtja azokat is, akik ezt a 
mi világunkat, országunkat, társadal
munkat akarták sok merészséggel, 
de kevés ésszel és még kevesebb be
csülettel újjáépíteni, —  holott ha az, 
ami világtervükben jó, a szegény nép 
javára keresztülviendő volt, orszá
gunk legderekabb, legbölcsebb és leg
becsületesebb embereit kellett volna 
és kell is most a munka, a közügyek 
élére állítani. De ezeket félretolták, 
elűzték, elnémították s azért betelje
sedett rajtuk, amit Luther Márton 
mond ennek a 127. zsoltárnak a ma
gyarázatában azokról, akik a maguk 
eszei szerint a saját erejükből akar
ják a közügyeket intézni, —  hogy 
amikor a szekeret ki akarják huzni 
a sárból, csak annál mélyebben viszik 
bele. így jártunk mi nagy népboldo- 
gitóinkkal. —  Okuljunk a történteken 
és a tanulságot fordítsuk hasznunkra 
a jövendőben!

(Folyt, köv.)

Nővéremhez.
Légy hugocskám mindig vidám, 
Ne légy soha szomorú,
Ne borítsa nyílt homlokod 
Bánatból font koszorú.

De ha mégis bú, baj érne,
S kicsi szíved fáj, sajog : 
Hallgassák meg imádat 
Ott fönt a jó angyalok.

Hit, remény és szeretet 
Ezen három szép erény, 
Vezéreljen végig Téged 
Az életnek tengerén.

Szeresd, szeresd e szép Hazát 1 
És soha el ne feledd I 
Isten után első legyen 
Benned a honszeretet!

Csajbók L idiké.
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Két évtized.
—  Beíratom családi örömére. —

Messziről jött, a végtelenből tán,
Mint hajnalon a pirkadat aranyja.
Vagy rózsaerdők bársonyöléböl,
Ahol folyton cseng a Szeretet hangja. 
Messziről jött, a végtelenből tán,
Mint hajnalon a pirkadat aranyja.

Az Élet örök nagy forrásától
Puha angyalszárnyak hozták Öt, neked .. .
Hogy meglássad magadat szemében,
Hogy életié legye az életed!
Az Élet örök nagy forrásától
Puha angyalszárnyak hozták Öt, neked...

Tisztacsengésü szavakat szültek 
Gügyögő száján a gyorsi'eptü évek; 
Hangja úgy zengett, mint erdők mélyén, 
A tavaszt üdvözlő madárének. 
Tisztacsengésu szavakat szültek 
Gügyögő száján a gyorsreptii évek

Fehér meséket meséltek neki, 
Hófehérkékről, tündérilonákról;
Mese végén százfélét is kérdett:
A szeretetröl, az irgalmasságról.
Feliér meséket meséllek neki, 
Hófehérkékről, Tiindérilonákró1.

Napsugaras, játékos tavaszon 
Hófehér szalag ragyogott hajában; 
Jázminbokrok és rózsafák között,
Fehér pillangók szálldostak nyomában. 
Napsugaras, játékos tavaszon 
Hófehér szalag ragyog hajában.

Fehér mesék után íehér könyvek 
Csiszolták széppé, gazdaggá a lelkét, 
Álomszövő csendes éjszakákon 
A mesehősök mind-mind fölkeresték. 
Fehér mesék után fehér könyvek 
Csiszolták széppé, gazdaggá a lelkét.

A jósággal áldott leánylélek
Tied lett, tied — egy gyönyörű napon!
Bolyongtatok, kéz a kézbe fonva,
Virággal hintett, édes vágyútakon.
A jósággal áldott leánylélek
Tied lett, tied, — egy gyönyörű napon !

— Egy messziről jött édes csöppségnek. . .  
Most Ö mondja el, a fehér meséket; 
így körülötted játékká válik —
És mesévé gyönyörül az élet.
Egy messziről jött édes csöppségnek,
Most ő mondja el, a fehér meséket! . . .

Györik György.

H E T I  K R Ó N IK A .
A nemzetgyűlés folytatólagos ülé

sein letárgyalta és elfogadta harmad
szori felolvasásban az alkotmányos
ság helyreállításáról és az államfői 
hatalom ideiglenes gyakorlásáról 
szóló törvényjavaslatokat. Több in
terpelláció is elhangzott már. Mire 
lapunk jelen száma mindenhová 
rendeltetési helyére eljut, megválasz

tották már az ideiglenes államfőt is 
Horthy Miklós személyében.

Ausztria. Reggel, délben és este 
könyörög Ausztria a békeszerződés 
egyes pontjainak megváltoztatásáért, 
amikor azonban a magyar ajánlatról 
van szó, majd összeroskad az antant 
remekműve iránt való tiszteletből és 
ezt szentnek, sérthetetlennek és meg
változtathatatlannak mondja. Babért, 
kukoricáért, szénért hajlandó ugyan 
a nagynémetországi testvéreihez való 
csatlakozásról lemondani, de sokkal 
önérzetesebb, sokkal emelkedettebb 
szellemű, mintsem hogy Nyugatma- 
gyarország német lakosságát babért, 
kukoricáért, krumpliért elkótyavetyélje. 
A Magyarország által fölkínált javak
ról különben lelke mélyén egész sa
játos fölfogása van. Úgy gondolja, 
egyremegy, hogy Magyarország őt a 
saját jóakaratából, vagy az antant 
parancsából eteti. Hogy az utóbbi 
mód erőszakban gyökeredzik ? Baj is 
a z ! A magyarok által most fölkínált 
vámközösséget sem rózsakoszorus, 
fehérruliás szüzek vitték 1848 decem
ber végén Magyarországba, hanem 
osztrák szuronyok és lám. a szabad- 
forgalom mégis milyen jó fizetett —  
Ausztriának!

Letartóztatják a pénzuzsorásokat. 
Számos oldalról panasz tárgyává 
tették, hogy lelkiismeretlen üzérek a 
közönség körében mindenféle hamis 
híreket terjesztenek, hogy az Osztrák 
Magyar Bank által kibocsátott bizo
nyos sorozatszámu bankjegyek érté
küket veszítik. A pénzügyminiszter 
felhívja a figyelmet arra, hogy azok, 
akik a bankjegyeket értéküknél kisebb 
áron összevásárolják, csalást követ
nek el, fel kell jelenteni és tettenérés 
esetén azonnal le kell tartóztatni, 
azután az illetékes büntető biróság 
elé kell állítani őket. Kijelenti a pénz
ügyminiszter és körrendeletét is bo
csátott ki róla, hogy ezek a hirek 
minden alapot nélkülöznek —  Az 
Osztrák-Magyar Bank által kibocsá
tott bármilyen sorozatszámu bankje
gyek az Osztrák-Magyar Banknak 
egyenlően teljes értékű kibocsátmányai, 
a második kibocsátású 20 koronás 
bankjegyek pedig szintén teljes egyen
értékűek egyéb huszkoronás bank
jegyekkel.

A pénzügyminiszter nyilatkozata. 
Korányi Frigyes báró nagyfontosságu 
nyilatkozatot tett, amelyek a legha
tározottabban megnyugtathatják az 
országot és külföldet Magyarország 
pénzügyi helyzetéről. A pénzügymi
niszter ismételten kijelentette, hogy

a pénz lebélyegzése alkalmával anuak 
értékét nem fogják lecsökkenteni. 
Tehát nem lesz devalváció. Az sem 
igaz, hogy az állam adósságainak 
fedezésére a földbirtokokat terheli 
meg. —  A kormány svájci és hol
landi pénzcsoportokkal keres külső 
kölcsönt az ország számára és noha 
ezek a tárgyalások még nem vezettek 
eredményre, reménység van rá, hogy 
az alkotmányosság helyreállításával 
együtt az ország pénzügyi helyzete 
is rendeződhetik.

A Népszava szerkesztőjén elköve
tett gyilkosságnak borzalmas kegyet
lensége megdöbbenést és fölháboro- 
d 1st keltett minden körben, minden 
társaságban, az egész magyar társa
dalomban. A közérzés egyértelműen 
kifejezésre jut abban a fölfogásban, 
hogy ezeknek a rémes gonosztettek
nek, amelyek a vörös hóhérok -bor
zalmait telepítik át a jogrend építő, 
rendező és konszolidáló napjaiba, 
egyszersmindenkorra véget kell vetni.

Ezeket a gyötrelmes jelenségeket, 
amelyek a fővárosban és az ország
ban a közbátorságot, kifelé pedig az 
ország jó hírnevét veszélyeztetik, to
vább tűrni nem lehet és nem szabad. 
És nem is fogják eltűrni, —  erről 
kezeskedik minden illetékes tényező, 
a ki eddig ebben a kérdésben meg
nyilatkozott.

A vallás- és közokt. miniszter a 
keresztény népek világszövetségéről. 
Haller István vallás- és közoktatási 
miniszter a budapesti XX. választó- 
kerületi keresztényszociálista párt 
egyik összejövetelén igen érdekes be
szédet mondott a keresztény népek 
világszövetségéről. Haller miniszter 
beszédjéből közöljük a következő ér
dekes részleteket;

Amint Keletről indult útnak a ve
szedelem, amely bennünket a legér
zékenyebben sújtott, úgy Keletről kell 
elindulnia annak az irányzatnak is, 
amely egész Európát meg fogja gyó
gyítani és teljesen új alapokra fogja 
fektetni a nemzeteknek egymás közti 
érintkezését és valamennyi nemzet
nek belső fejlődését is.

A keresztény világszövetség ki fog 
alakulni és a Wilson-csinálta nép- 
szövetség helyébe egy másik lép majd, 
amelyet nem a diplomácia fog össze
kalapálni s amely mégis erősebb lesz 
mindenféle diplomáciai alkotásnál s 
ez a keresztény népeknek önmagukra 
eszmélése, önfelszabadítása, össze
foglalása, szolidaritása. Ennek innen 
kell kiindulnia, mi adjuk az indítást 
a világ keresztény népeinek, hogy
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szabadítsák fel magukat úgy, amint 
mi is felszabadítottuk magunkat.

A keresztény nemzetek még a szol
gaság jármát nyögik. Nincs meg a 
keresztény hangjuk, önrendelkezésük, 
keresztény kormányzatuk. El fog jönni 
az idő, amikor a népek, a mi pél
dánkon elindulva, fel fogjak magukat 
szabadítani s akkor a felszabadult 
keresztény nemzetek között érvénye
sülni fog a keresztény szeretet s gyü
mölcseit meg fogja hozni a világ ke
resztény népeinek együttérzése és 
szövetsége.

Ha a békekonferencia széjjelsza
kitja  Magyarországot, a magyar ka
tolicizmus érzékeny veszteséget fog 
szenvedni, mert nagyon sok katolikus 
kerülne így idegen uralom alá, akik 
ki lennének téve annak a veszede
lemnek, hogy hitüktől is elidegenít- 
sék őket. A szerbek által követelt 
négy déli vármegye és a Muraköz 
lakosságából 1,397.673 a római ka
tolikusok száma, akik közül alig
180.000 horvát és bunyevác, a többi
1.117.000 majdnem kizáróan magyar 
és német. Az oláhok által követelt 
26 keleti vármegye lakosságából ró
mai katolikus 1,422.104, *kik között 
csak 7623 oláh anyanyelvű, a többi 
szintén magyar, német és kis részben 
tót. Ha e két követelést összefoglal
juk és levonjuk belőle a mindkét kö
vetelésben szereplő Temes és Toron- 
tál vármegyék 500 968 főnyi római 
katolikus lakosságát, kiderül, hogy 
oláh és szerb uralom alá kerülne 
2,318.809 római katolikus Az oláhok 
és szerbek erőszakos politikája a 
görögkeleti vallás terjesztésével és 
erőszakolásával jár együtt és vég
eredményben az ortodoxia (görög
keleti vallás) malmára hajtja a vizet. 
A békekonferencia ezeket a katoliku
sokat biztos zsákmányul dobja az 
ortodoxia karjába, ami nemcsak reánk, 
hanem a világkatolicizmusra is érzé
keny veszteség — írja a Népújság. — 
Ezeket olvasva, önkéntelenül felsír 
a lelkünk: milyen jövő vár akkor 
evangélikus véreinkre? Tán még a 
magvát is kiirtják Krisztus hitvallá
sának.

Hivatalos és közérdekű hirdetés d íja  
minden szó 50 f illé r, magánhirdetések- 
nél 1 kor. Egy V* o ldal egyszeri h ir 
detés ritka  betűkkel 75 korona. 3-szori 
hirdetésnél 10"/o engedmény.

Hosszabb névsort csak olyan egy
házból köziünk, ahol nagyobb számú 
előfizetőnk van és egy-egy név d íja  40 f.

A hirdetési díj SZENTQOTTHÁRD ra 
Vasm. küldendő.

-■

... • *2  A . .

E G Y H Á Z I k ö z é l e t .
Hírek, hirdetések és minden

nemű befizetések egyenesen a 
kiadóhivatalhoz küldendők.

Naptáraink elfogytak. Célunk volt: 
a „ Harangszó“ előfizetőit mindenek
előtt ellátni naptárral. Ekkora tá
mogatásra igazán nem számítottunk. 
Sajnos a naptár újabb kiadásához 
szükséges papírmennyiséghez a leg
nagyobb utánjárás mellett sem tudunk 
hozzájutni. Akik a naptárak árát 
beküldték s esetleg még mindig nem 
vették azokat kézhez, kérjük őket 
szeretettel, értesítsenek bennünket, hogy 
a beküldött összeget visszafizethessük. 
M i a naptárakat elexpediáltuk.

Az egyházak testvérüléséért dolgozó 
nemzetközi Szövetség választmánya Hága 
melletti Onü Wassenaer-beri tartotta az 
évi összejövetelét, amelyen a mi prot. egy
házaink részéről dr. Antal Géza pápai 
theo). tanár, ifj. V idor János, dr Boér 
Elek és Pdényi János vettek részt. Meg
jelelnek az angol, francia, német, svéd, 
norvég, svájci, olasz, belga, holland, finn, 
dán, amerikai p ro t egyházak képviselői. 
Ott voltak többek között a canterbury-i 
érsek képviselője, a Winchesteri anglikán 
püspök, a volt londoni püspök özvegye: 
Miss Creighton, Söderblom upsalai érsek, 
a svéd ev. egyház primása, a testvéresülés 
mozgalmának kiváló előharcosa, Caions, 
a hires aberdeeni theol. tanár, Parker 
neully francia lelkész, dr. Cramer hollandi 
lelkész, aki ott időző delegátusainknak oly 
nagy segítségül volt eleitől fogva és aki 
„Isii peace?“ (Béke ez?) címen nagyhatású 
röpiratban tüntette fel a vcrsaillesi béke 
atrocitásait. Svájcból Chois J., genfi egye- 

■ temi tanár. A németek részéről Spiecker, 
a belmisszió és Richter a külmisszió 
vezető embere és Deissmann, a nagynevű 
berlini theo!. tanár, aki a háború első 
évétől kezdve megjelenő „Ev Wochen
briefe* c. folyóiratában irta le azt a mély 
benyomást, amely ez az első találkozás, 
áhítatban való egyesülés és a jövő tcst- 
vérülés reménysége az ott megjelentekre 
gyakorolt. Nagyfontoíságú határozatokat 
hoztak a missziók, az idegen uralom alá 
jutó protestáns egyházak védelmére, a nép- 
szövetségre. az általános leszerelésre stb. 
vonatkozó kérdésekben

Lelkészválasztás. A bonyhádi gyüle
kezet régebben üresedésben lévő lelkészi 
állására egyhangúlag Ráth Györgyöt, a 
nagyalásonyi gyülekezet szintén egyhangú
lag Mátis Károly ottani admini°zírátort 
választotta meg. A nagykanizsai gyülekezet 
Mütter Lajos lemondásával megüresedett 
lelkészi állására Horváth Olivér légrádi 
lelkészt hívta meg.

Segédlelkész áthelyezés. Kapi Béla 
püspök egyházi érdekből egyházkerülete 
következő segédlelkészeit helyezte á t : 
Sóstaréc Ferenc ecyházker. segédlelkészt 
Szombathelyről Légrádra, Qyarmathy Dé- 
nest Körmendről Szombathelyre, Szekeres 
Sándort Vadosfáró! Körmendre, Kovács 
Istvánt Vadosfára.

Lelkészválasztás. A soproni evang. 
egyházközségnek Lauff Géza Báliról és 
Schmidt János Nagyszentmihályról bejelen

79.

tették visszalépésüket Lauff Géza még a 
jelölés előtt, Schmidt János pedig az egy
hangú jelölés után köszönte meg a gyü
lekezetnek beléje helyezett bizalmát. így 
az egyedüli jelölt. Hanzmann Károly meg- 
válasz.íása bizonyos.

Sárvár. Özv Geschrey Elekné elhunyt 
férje emlékére a sárvári evang. templom- 
alapra 1000 (egyezer) K-t adományozott.

Az evang. sa jtóra  kiváló eredménnyel 
rendezett gyűjtést a injoskom. romi buzgó 
gyülekezet. A már előbb begyült 9000 K 
összeghez újabban még 1000 K-t küldött 
be Kapi Béla püspökhöz.

Az u ra iu jfa lu i evang. gyülekezet arany- 
könyvében — 1919. évi adományaikkal — 
a következő nemesszívű adakozók örökí
tették ineg nevüket: Csizmazia András és 
neje Mihácsi Karolin (Terestyénjákfa) 
esküvőjük emlékére 50 K-t, Nagy Lajos és 
gyermekei (Uraiujialu) elhalt neje, illetve 
anyjuk emlékére 1000 K-t, Bókkon Dávid 
és neje Joós Karolin (Csönge) esküvőjük 
emlékére 100 K-t, 1919. évi konfirmendusok 
(21 gyermek) konfirmációjuk emlékére 
477 K -t; Hérincs István és neje Szélex 
Eszter (Uraiujfalu) elhalt leányuk emlékére 
500 K-t, Joós János és neje Kovács Julianna 
(Uraiujfalu) esküvőjük emlékére 100 K-t, 
Joós Karolin (Zsédeny) konfirmációja em
lékére 50 K-t, 14 buzgó zsédenyi egyház- 
tag zséden i imaház kifestésére 475 K t, 
Németh Jenő tanító Ivánegers/eg) fia keres/- 
telése alkalmából 50 K-t, özv. Szabó 
üyörgyné sz. Szabó Anna (Felsopafy) el
halt férje emlékére 200 K-t, Erős Sámuel 
és neje Asbóth Eszter, valamint gyerme
keik korábban elhunyt fiók, illetve test
vérük emlékére (Uraiujfalu és S/entivánfa) 
100 K-t, özv. Szabó Istvánná (Uraiujfalu) 
elhalt fia emlékére 200 K-t adományoztak 
főkép egyházfeuntartási alapra, részben 
templomrcnoválási alapra.

A székesfehérvári evang. egyház bel- 
missziói egyesületei a hadifoglyok haza- 
szállítása javára 192t). febr 15-én vallásos 
estélyt rendeztek a következő sorranddel: 
1. Közének. 505. 1. v. Éneke'te a gyülekezet. 
2 Ima Mondta Gáncs Aladár lelkész. 3. 
„Honfidal“ Petőfi-Nagy. Énekelte az Egy
házi Énekkar 4. „A  fogoly várok.“ Irta 
Almássi Brúnó. Szavalta: Maizei Etelka. 
5. Korái. Haydu-tól. Vonós négyesben ját
szották: Maurer Endre fŐreálisk. tanár, 
ifj. Koffer Ferenc, Ancr János és Bin er 
László. 6 Biblia magyarázat: I. kor. lev. 
1 3 :1 —3. v Tartotta: Javornicky Dezső 
családfő a fiú otthonban 7. Ifjak kara. 
Kühnstadt: -Urunk megdicsöitése“ ora
tóriuméból. Énekelték: Almádi Er/si, Kof
fer Imra, Horváth Kata, Maizei Gizella, 
N. N , Laubenstein János, N. N., Polonyi 
Béla. 8. Könyörgés. „Hadifoglyok Isten
tiszteletére.* Irta : G)óni Géza. Szavalta: 
Auer János. 9. Magyar Gályarabok Éneke. 
Énekelte: az Egyházi énekkar. 10. Ima. 
Mondta: f  f  f  11. Közének. 505. 6 vers. 
A vallásos est bevétele meghaladja a 900 
koronát

A magyarszombathelyi ev. egyház- 
község 1920 január 6-án tartotta múlt
évi számadását, 21837 95 K bevétellel es 
1936932 K kiadással. Pénztári maradvány 
2468G3 K. Gyülekezeti fentarlási Luther 
alapjának tőkéje 6038 54 K, gyarapodás 
130 74 korona. Takarékmagtárjának értéke 
11788 28 K. gyarapodás 5856 48 K. Orgona
alap 1426 K, gyarapodás 91 96 K. Harang
alap 1823 88 K, gyarapodás 37178 K. 
Teniplomalapra befolyt 2925 K. Gyámin

____
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tézetre gyűjtött a gyülekezet 738 K-t, a
veszprémi ev. egyházközségnek 229'20 K-t. 
Ifjúsági egylete febr. 15-én tartotta száma
dását. Bevétele 2066 50 K, kiadása 976 K, 
maradvány 109050 K. A két éves egye
sületnek tőkéje 2732-80 K, múlt évben volt 
71042 K. Az 1919. évben különböző gyü
lekezeti alapokra adományoztak a követ
kezők: Csurgai Pái 50, Sokoray Báüntné 
40, konfirmandusok 3'4, Esterházy Béla gr. 
50, Kovács Józsefire Farkas Róza 250, 
Bagó Pál és Kovács Róza 300, Bagó Fe
renc és Varga Julianna 300. Farkas István 
és Csurgai Erzsébet 500, Dákai Petemé 
sz. Takács Janka 100 K, lelkészt 41 st m. 
fát =  540 K, I tanító 2 ni. fát — 240 K, 
Döri János 20, Somogyi István és Horváth 
Julianna 50, Kovács Mihály és Horváth 
Zsófi 50, N. N. 200, Kovács Márton és 
Letenyei Zsuzsanna 400, Letenyei István 
275, Pós Sándor szülei 150, Polgár M i- 
hályék 200, 2 testvér 100, Pintér Jánosné 
100, Varga Julianna, Osgyán Julianna és 
Németh Mihályné 100, N. N. 100, N. N. 
150 K. Összesen 4583 K.

Nemes szívek. Antal István és neje 
Nemesleányfalubói leányuk esküvője alkal
mából az oltárra 400 K értékű gyertyát 
ajándékoztak. A gyülekezet pénztárába 
200 K-t fizettek be, hovy annak kamatai
ból egy jó niagaviseletíi iskolásgyermek 
segélyezíessék. Ugyancsak megemlékeztek 
ez alkalommal a Harangszóról is, ennek 
perselyébe 20 K-t küldtek.

C S A L Á D I É R T E S ÍT Ő .
Temetés. Január 27-én temették el 

Sopronban nagy részvét mellett a várme
gyeháza portásának nejét a jó Halász nénit. 
Az ősz matróna típusa volt az egyszerű 
magyar asszonyságnak. Meghatóan búcsúz
tatta öt el Pöltschacher István lelkész, ki 
nemcsak családi erényeit méltatta, hanem 
megemlékezett arról is, mennyi sok kis 
diák talált az idője folyamán Halász néni
nél második szülőházra, gondviselő anyára. 
Temetésénél megjelent Fertsák Jenő kor- 
mánybizto * is, ott voltak a vármegye se
gédhivatalok fejei és a vármegyei altisztek 
testületileg. Az elhunytban Halász János 
nemesleányfalui tanító édesanyját gyászolja. 
Emléke legyen áldott.

H Í R E K .

Am erika közbelép a magyar béke 
re v íz ió já é rt.. Az amerikai Magyar Nép
szava szerint Washington jól értesült 
politikai köreiben meg vannak győződve 
arról, hogy az elnök és az amerikai kor
mány a magyar békeszerződést igazság
talannak és célszerűtlennek tartja. Hire jár, 
hogy Amerika közbe fog lépni a tervezet 
revíziója érdekében, amely revízió az 
amerikai tisztességen és az elnök elvén 
alapuljon.

A románok vad visszavonulása. Ma
kón a visszavonuló románok annyira 
vitték a rekvirálást, hogy olyan házakról, 
ahol dupla ablakok vannak, a külső ablak
táblákat leszedték és elvitték. Petrozsény- 
ból kapott értesítés szerint a román kato

nák az ottani református templomból 
raktárt csináltak.

Fe lrobbantott cukorgyár. A románok 
visszavonulása kapcsán a mezőhegyesi 
cukorgyárat fölrobbantották.

A csehek nagy hadikészülődései. A
csehek, úgy látszik, nem érzik magukat a 
Felföldön valami nagy biztonságban. M i
ként egy bécsi újság hírül adja, Pozsonyban 
ésf környékén nagy hadikészülödéseket 
tesznek. A csapatmozdulatok leginkább 
éjiéi történnek. A tót csapatokat, amelyek 
eddig a pozsonyi hídfőt őrizték, tiszta cseh 
katonákkal cserélték fel. Ligetfa’u valóságos 
katonai táborhoz hasonlít. A község telve 
van katonákkal. Éjjel-nappal lázasan dol
goznak.

Fellázadt tó t gyalogosezred. A Slo- 
vensky Národ cim alatt Budapesten meg
jelenő lapban olvassuk, hogy a már régebben 
Prágába áttelepített trencséni gyalogezred, 
a mikor Brünnbe akarták szálíitani, föllá- 
zadt és megtagadta tisztjeinek az engedel
mességet. Amikor azután cseh katonaságot 
rendeltek ki a trencsénieknek a megféke
zésére, az utóbbiak fegyveresen ellenálltak 
s az összeütközésnek számos halottja és 
sebesültje lett.

A hadseregbe való önkéntes belépés.
Eddig némi tájékozatlanság uralkodott 
abban a kérdésben, hogy önként is be 
lehet-e lépni a nemzeti hadseregbe. A 
hadügyminiszter most rendeletet adott ki, 
a mely ezt a kérdést szabályozza. A ren
delet érteimében a hadseregben való tény
leges szolgálatra fölvehető minden önként 
jelentkező magyar állampolgár, a ki erköl
csi kifogás alá nem esik, feddhetetlen 
előéletű, betöltötte 17., de nem haladta 
meg 42. életévét és arcvonalon való szol
gálatra testileg alkalmas. Az önként be
lépők annyi szolgálati időre kötelezik 
magukat, amennyi idő alatt a békeszer
ződés alapján felállítandó hadsereget le
hetséges lesz megszervezni, előreláthatóan 
egy esztendőre.

Clemenceaut és Lloyd-Georget is be 
ke ll zárn i. Troelstra, az ismert holland 
szociálista vezér a Times jelentése szerint 
egy gyűlésen kijelentette, hogy ha 11. V il
most bezárják, akkor Clemenceaut és Lloyd 
Georgeot is be kell zárni és lelkiafyául 
Wilsont kell melléjük rendelni.

Uj keresetforrások a középosztály 
női részére. Az országos Katolikus Nő
szövetség és a vele társult Országos Pro- 
tesfáns Nőszövetség, látva azt a nyomort, 
mellyel a középosztály asszonyai küzdenek, 
olyan kenyérkereseti pályákat akar meg- 
nytni előttük, a melyek nem vonják el 
őket családjuktól és legszentebb köteles
ségeik teljesítésétől. Másrészt a keresztény 
magyar ipart óhajtja fejleszteni, azért játék, 
díszműáru, művirág, kalap- és papucské- 
szitő, fehérnemüvarró- és himző tanfolya
mokat rendez szakerők vezetésével és 
ezekkel kapcsolatban egy szövetkezetét 
létesít, mely a nyersanyag beszerzéséről 
és a készítmények értékesítéséről gondos
kodik. A tanfolyamok, március elsején 
nyílnak meg. A tanfolyamok, illetve tan
műhelyek beállításáról, a készítmények 
értékesítése módjáról, úgyszintén a szövet
kezetekre vonatkozó bővebb felvilágosítás
sal az Országos Katolikus Nőszövetség 
középponti irodája (V ili., Mária-utca 7.) 
és a Katolikus Tisztviselőnők és Női Ke
reskedelmi Alkalmazottak Országos Szö
vetségének irodája (IV., Kossuth Lajos-utca

1., I. lépcső III.) s az Országos Protestáns 
Nöszövetség (IX., Csillag-utca 4., Szalay 
Teréz titkárnő) szolgál. Ugyancsak e he
lyeken lehet a föníemlitett tanfolyamokra 
jelentkezni, a hol fehérnemű, díszműáru és 
kalapmegrendeléseket is elfogadnak.

Nyilvános nyugtázás.
A veszprémi gyülekezet segélyezé

sére adakoztak: Uraiujfalu 285 K, Nagy
vázsonyi hivek adom. 152 K, Sikátori hivek 
adom. 100 K, Leányfalui hivek adom. 64 K, 
Terestyénfai nőegylet adom. 60 K, Sólyom 
János Mencshely 50 K, Falakyjózsef Sárvár, 
Zámolyi Róbert Csikvánd 20—20 K, özv. 
Sólyom Jánosné Antalfa, Balassa Mihályné 
Nemeskocs 10— 10 K.

Dröszler Vilmosné Veszprém, Dr. Mo- 
hácsy Lajos, Bankó Gábor ev. egyhközs. 
gondnok, Veszprém 100— 100 K, Szájli 
Dánielné Ajka, Wanderer Márton, Schnitz 
Lőrinc, Czéh Pál felsó 50—50 K, Schnitz 
András 40 K, Schlitt Gyula 30 K, Czéh István 
id. Csekő Edéné, Reizinger Keresztély, özv. 
Macher Györgyné, Schnieltzerjános,Reizin
ger Márton, Reizinger György, Czéh Ádám, 
Szakócs György, Varga János, Wanderer 
Györgyné, Hofbauer Pálné 20—20 K, 
Schmikl Teréz, Wieland Márton, Czéh Pái, 
Mosberger Simon, Szopper György 10—10 
K, Barabás Pál Lajoskomáromból 6 K.

Szegénysorsű theologusok segélye
zése. Ziermann Lajos, soproni lelkész 
kérelmére és közvetítésével több soproni 
család, ill. hitsorsosunk szegénysorsú, a 
megélhetés nehézségeivel küzködő egy-egy 
theol. akad. hallgató segélyezésére tekin
télyes összegeket bocsátott rendelkezésre. 
Nevezetesen: Forster Gusztáv kereskedő 
és neje 1045 K-t, Schneeberger Adolf és 
neje 1200 K-t, Hackstock G y , kereskedő 
1000 koronát. Ezenkívül Benkő Géza hit
sorsosunk az igazgatóságnak fölajánlotta 
abbeli készségét, hogy két theologus két 
hónapra szóló tápintézeti díját (á 250 K, 
összesen 1000 K) födözi. Fogadják a ne
mesen érző, áldozatra kész adakozók a 
segélyezettek, valamint a theol. főiskola 
nevében ezen az úton, nyilvánosan is leg- 
hálásabb, őszinte köszönetünket.

Slrúner Vilmos, theol. föisk. h. igazgató.
Reméljük, hogy lapunk legközelebbi 

számában már hirt adhatunk áldott lelkű 
vidéki híveinknek ősi hitbuzgóságából 
eredő áldozatkészségéről is, kik miként 
valamikor apáik, ők is most a legnehezebb 
időkben odaadó szeretettel, páratlan áldo
zatkészséggel sietnek nélkülözést szenvedő 
derék soproni theol. hallgatóinak segít
ségére. (Szerk.)

Magyaróváron gazdasági akadé
miát hallgató a nyári hónapok alatt, 
július 1-től október 1-ig gyakornoki 
állást keres Cím megtudható a ki- 
adóhivatalban. i_ 2

Kedves halottunk emlékét méltó
képen megörökíthetjük, ha van jó 
fényképünk róla. Fényképe után meg
rendelhetjük művészi olajfestésü élet- 
hű arcképét. A címet és feltételeket 
lapunk kiadóhivatala közli.

Nyomatott Wellisch Béla villamüzemü könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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A „H a ra n g szó " előfizetési 
á ra : egész évre közvetlen  
küldéssel 2 0  kor., csopor
tos küldéssel (legkevesebb  

10 példány) 16 korona.
A „H a ra n g s zó “  te r je s z 
tésére befolyt adom ányok
ból szórványban lakó hí
veinknek Ingyenpéldányo- 

kat küldünk.
M eg je len ik  m inden vas ár

nap.

S z en ve d ésb en .
ípa leoerl a bánaf, föoises Deli1 utam, 

Égre tafiintattem, benned bíztam, Uram ! 

$  enyhébb lett a bánat, nyugedtabb lett

[lelkem,

Benned jó atyámban nyugodalmat leltem. 

Megélj, igaz Isten, minden bajban, oészben 

ßsak Te rád tekintsek, Te légy remény

ségem,

A  zúgó oészek közt imádkozna járjak, 

így a régse napon nyugodtan megállják.

Böjti hangulat.
Ir ta : Nagy István.

Újra szétteríti fekete hollószárnyait 
a keresztyén világ felett a bánatos 
emlékezet. Itt van a kereszthordo
zók, a nehéz lélekkel járók, a gol- 
gotha-utat taposók ünnepe: a böjt.

Máskor, más esztendőkön, más 
viszonyok között olyan nehéz volt 
minékünk átmenetet találni a farsang 
örömöt kínáló, kacagással ébresztő 
napjaiból a böjtnek lemondást, türel
met, önvizsgálatot, magunkbaszállást 
követelő napjaiba. Csak lassan-lassan 
tudtuk beleélni magunkat ennek ko
moly hangulatába.

Most úgy érezzük, mintha farsang 
és böjt mind egybefolyna. Keressük, 
de nem találjuk az elválasztó határt; 
keressük, de nem találjuk azt a han
gulatkülönbséget, mely a múltban e 
két esztendőrész idején emberi ter
mészetünk sajátossága és ismertetője 
volt.

Máskor ilyenkor tettük reá lábun
kat a golgothai kálvária első lépcső
fokára, most úgy érezzük, hosszú utat 
tettünk meg már rajta, nap-nap után 
azon járunk nehéz szívvel és ki tudja

mily hosszú út meredezik még előt
tünk ? 1 . . .

Talán sohasem ünnepelt böjtöt 
őszintébben, igazabban, a lélek mé
lyéből előtörő igazabb érzelmekkel 
az emberiség, mint épen most. Miért? 
Azért, mert a Qolgothát járó Jézus 
szomorú sorsába belekapcsolódik 
most az egész világnak, az egész 
emberiségnek s közelebbről nemze
tünknek, országunknak, fajunknak, 
egyházunknak, családunknak sorsa s 
a ml saját egyéni, emberi sorsunk is.

A magunk szenvedéseinek tüköré
ben látjuk és vizsgáljuk az Istenem
ber szenvedéseit, a magunk gyötrő, 
kinos, lelketgyilkoló tépelődései oda
simulnak az övéhez.

Jézust kisérjük a golgothai utón. 
Készt kívánunk szenvedéseiből, osz
tályosai akarunk lenni gyötrődéseinek.

Vigaszt, reményt, erőt, kitartást 
akarunk meríteni elszántságából, hogy 
lelkének tüze reávilágitson a mai 
hamvadó tüzü, sokszor csüggedő em
beri lelkünkre.

Böjtöt akarunk ünnepelni és azt 
akarjuk, hogy ezek a napok csak
ugyan a magunkbaszállás, önma
gunkban való elmélyedés, a szenve
dések lesújtó csapásai után a lelki 
felemelkedés napjai legyenek reánk 
nézve.

Böjtöt akarunk ünnepelni és ki
vetni magunkból, elvetni és meggyű
lölni mindent, aminek káros hatását 
tapasztaltuk.

Megúsztyjni akarunk; a bűnt meg
utálni, az erényt az oltárra helyezni, 
Istenhez térni, emberré lenni.

*
Ám ha a böjt igazi hangulatát 

megérteni és abban lelkünket meg- 
fürözteni akarjuk, a szenvedő Jézus 
arcára kell tekintenünk, arra a szen
vedő arcra, mely az igazi hősiesség 
mintaképét mutatja előttünk.

Tudom, köztünk is sokan vannak

a szenvedő, lemondó, reményeikben 
sokszor csalódott emberek. Tudom, 
sokan vannak az anyák, kiknek gyer
mekeikért fáj a szíve, fiatal hitvesek, 
kiknek korán elhervadt boldogsága, 
sokan akiknek a meg-megűjuló szen
vedések miatt szinte nem is idegen 
ez a lemondó, búsongó böjti hangu
lat, hanem megszokott köznapiasság. 
Sokan, —  akiknek lelkében sokszor 
felvetődött már sajgó fájdalmaik köz
ben a „m ié rt“ kérdésre s akik már- 
már lankadó lélekkel nem egyszer 
így sóhajtottak fel: »nincsen olyan 
bánat, mint az én bánatom.«

Ezeknek figyelmét én most a gol
gothai keresztre s azon is a mi bű
neinkért ártatlanul szenvedő Jézusnak 
arcára szeretném irányítani. Ótőle 
tanulhatja meg a világ s őtőle tanul
hatjuk meg mindannyian, hogy a 
szenvedés, a csalódás Isten kezéből 
származnak, ezeknek türelemmel, bé
kén, megadással hordozása oly erény, 
amely lelkünket ékesíti, oly virág, 
mely a világ minden kitüntetésénél 
többet ér, oly képesség, mely való
ban isten gyermekeivé tehet ben
nünket.

Tanuljuk meg és higyjiik el, hogy 
egyéni életünkben mi is csak a szen
vedések golgotha-utján juthatunk a 
boldogsághoz. Amíg azután futunk, 
amit a reménység ígért, amíg sikert 
hajszolunk törekvéseink nyomán, ad
dig sok-sok szenvedés, háborúság, 
csalódás jut osztályrészül, sok sóhaj 
röppen el ajkunkról, sokszor vérzik 
a szívünk, sok könny hull szemünk
ből, de a szív, ez az igazi martir 
épen a szenvedések között gyűjti a 
földi boldogság és az örökkévalóság 
koszorújához a legszebb babérleve
leket.

Oly igaz meggyőződéssel moudja 
a költő:

»Van a szenvedésben
Van valami édes,



82. HARANQSZÓ. 1920. március 14.

Hogy a boldogság is 
Átok ahhoz képest.“

Jertek álljatok ide, álljunk ide 
mindnyájan a Krisztus keresztje alá. 
Vessünk egy tekintetet az ártatlan 
szenvedő kínteljes arcára. Azok az 
el nem sirt, titkon visszatartott köny- 
nyek hadd hulljanak ide a legfensé
gesebb hős kínjainak helyére.

Fel a keresztet I Ha nehéz is, ha 
feltöri is vállunkat, ha vérzik is alatta 
a szív, ha kicsordul is lábunkból a 
vér a Oolgotha ut éles köveit járva.

Jézus előttünk jár; a legnagyobb 
szenvedések glóriakoszorus hőse.

A kommunizmus és a vallás
a 127. zsoltár 1. versének világí

tásában.
Ir ta : d r. Pröhle Károly. 2

Hogy senki félre ne értsen: egyet
len szavam sem irányul a szegény 
munkásnép ellen, melynek mindenkor 
szívesen nyújtunk testvérkezet, hiszen 
ők a mi testünkből való test és a 
mi vérünkből való vér és ha mind
nyájan egyek vagyunk a Jézus Krisz
tusban, akkor csakugyan nincsen sem 
szolga, sem szabados között válo
gatás. De azt igen is szívből óhajtom 
munkástestvéreink saját érdekében, 
hogy okuljanak a történtekből és 
mindjobban lerázzák magukról azo
kat a lelki bilincseket, amelyeket

önző, hatalomvágytól elvakult, a ke- 
resztyénség szellemétől idegen veze
tők reájuk raktak. Viszont a másik 
oldalra tekintve szívből óhajtom azt 
is, hogy a polgári, a birtokos és 
vagyonos elem is okuljon a történ
tekből, felejtsen el minden keserű
séget, nyissa meg szívét a munkás
nép iránt, hogy így mindnyájan egy
mást kölcsönösen megértve, az önző 
osztályharc embertelen gondolatát 
félretéve, az igazság és a szeretet 
egyesült jegyében vállvetett erővel, 
teljes odaadással dolgozhassunk ezer 
sebből vérző népünk, társadalmunk, 
hazánk bajainak orvoslásán, egy jobb, 
boldogabb jövő felépítésén!

Ez az egész munkánk és törek
vésünk pedig csak akkor nem lesz 
hiábavaló, csak akkor lesz rajta 
maradandó áldás, ha soha egy pil
lanatig sem feledkezünk meg többé 
arról, hogy mi emberek igazán jót, 
állandót, maradandót csak akkor 
alkothatunk, ha nem a magunk eszén 
járunk és nem a saját erőnkre tá
maszkodunk, hanem ha minden gon
dolatunkat, minden tervünket, minden 
célkitűzésűnket Isten gondolataihoz, 
Isten világtervéhez, az erkölcsi világ
rend törvényeihez szabjuk és úgy 
dolgozunk, mint Istennek munkatársai, 
Hten világépítő és világfenntartó 
munkájának szolgáló szervei; mert 
bizonnyal és örökké igaz: Ha az Úr 
nem építi a házat, hiába fáradnak, 
akik azt építik. Ha az Úr nem őrzi 
a várost, hiába vigyáznak az őrizők.

Egy régi görög bölcsnek a mon
dása jut eszembe: »Úgy látom, hogy 
egy város inkább jöhetne létre és 
állhatna fenn fundamentom nélkül, 
mint egy állam az istenekben való 
minden hit nélkül.« Vájjon mi keresz
tyének a pogányoktól szégyeníttes- 
sük-e meg magunkat?

Hadd szőjjek közbe egy más ha
sonlatot.

Vájjon elgondolkoztunk-e már azon, 
hogy mily csodálatos izomzat, mily 
csodálatos szerv a szív, melyet a 
Teremtő szervezetünk középpontjába, 
keblünkbe rejtett? A testnek majd
nem minden egyéb szerve naponként 
hosszabb-rövidebb pihenőt tart és 
még a tüdő működését, a lélekzet- 
vételt is vissza tudjuk fojtani, bár 
rövid ideig. De a szív éjjel-nappal, 
alva-ébren, szakadatlanul dolgozik, 
szakadatlanul gyűjti magába a szer
vezet életnedveit, lövelli át a tűdébe, 
hogy felfrissüljenek és hajtja szét az 
egész szervezetbe, hogy éljen. Amed
dig a szív működik, addig él a test. 
Ha a szív beteg, beteg az egész 
test és ha a testnek más szervét i 
támadja meg a kór, az is előbb 
gyógyul, ha a szív jól végzi munká 
ját. A szívnek első és utolsó dob
banása az életnek, első és utolsó 
jele. Ha a szív utolsót dobban, beáll 
a halál és nincs biztosabb támadás 
az élet ellen, mint az, amely a szív 
ellen irányul.

Ami a testi szervezetben a szív, 
az lelki, szellemi életünkben a vallás,

T á r c a .

A nemzeti eszme s a reformok 
szolgálatiban Széchenyi és Kossuth 

korában.
Irta: Ruzsonyi Béla.

Az ember élete, mind az egyes 
emberé, mind az emberi társadalomé, 
a népeké örök küzdelem, törekvés, 
harc a jobb vagy legalább is jobbnak 
vélt állapotok után. Ez a küzdelem 
olykor nyugvópontra ér, mikor a cél 
el van érve, aztán újra folytatódik 
más cél, uj ideál eléréséért. Megál
lás, pihenés, megnyugvás nincsen, 
csak a megsemmisülésben, a sírban: 
ez már az ember tragédiája...

Ezt az örökösen hullámzó küzdel
met látjuk a magyarság történetében 
is. Ma is olyan kort élünk, melynek 
titáni küzdelmet kell vívnia, bonyo
lult problémákat kell megoldania.

Lenni, vagy nem lenni! ? —  ez a 
kérdés van tűzbetükkel felírva a sö
tét magyar égbolton. A feleletet ne
künk kell megadnunk, nem szóval, 
mert szólni könnyű, de férfitettel, 
férfilélekkel, munkával.

Szegezzük előre tekintetünket, tör
jünk rendületlenül egyetlen szent cél 
fe lé: ez a cél a jelenben nemzetünk 
megmentése a megsemmisüléstől s 
nyomortól, a jövőben aztán boldogí- 
tása, felvirágoztatása.

De olykor tekintsünk hátra is, a 
pultba. Különösen akkor, ha csüg- 
gfbűés lankasztja el lelkünket, ha két
ség hervasztja le reményeinket. Sok
szor élt már nehéz időket a  magyar, 
sokszor állott a megsemmisülés tá
tongó szélén, de valami szinte cso
dás erő mindig megmentette s fel
emelte. Magában a nemzetben volt 
meg ez az őserő, mely sokszor lát
szólag már kihamvadt, de a legna
gyobb szükség idején ismét lángra 
lobbant, mint a hamu alatt lappangó

____________________________

zsarátnok. Merítsünk a múltból erőt, 
reményt, lelkesedést, kitartást, okul
junk a múltnak hibáiból: így lesz a 
történelem a latin közmondás szerint 
az élet tanítómestere.

A sivár, kétségbe taszító munká
ból tekintsünk vissza a múltba egy 
évszázaddal. Nézzük, mit látunk száz 
év előtt. Talán találunk oly jelensé
geket, mik fölemelik lecsüggedt lel
künket, miket értékesíthetünk a nyo
morult jelen számára.

A XIX. század eleje is szomorú 
kora volt hazánknak. Hungária teste 
nem volt ugyan darabokra marcan- f 
golva, mint ma, de szolgaságban volt 
a nemzet, a Habsburgok és Ausztria 
igájában. Ez volt az egyik baj. A 
másik az, hogy a nép el volt nyomva, t 
a nemesé volt a jog, a vagyon, a 
fény, a nem nemesé a kötelesség, a 
munka, a verejték; a harmadik pe- ‘ 
dig az, hogy műveltségben, tudomány- ij 
ban s gazdasági tekintetben rendkí- . 
vül el volt maradva országunk a

♦

______________________________ \
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az egy egész népnek az életében is. 
Nem fejthetem ki ezt a hasonlatot 
egész teljességében. Nem is szük
séges, hisz magáért beszél. Csak egy 
vonását és vonatkozását akarom ki
emelni. Amennyiben a szív elrejtve 
munkál, amennyiben a vallás a lélek 
belső világában lüktet, mint az egyéni 
élet éltetője, annyiban a vallás magán
ügy, igen. De ez csak a fele-igazság. 
Amennyiben a szív működése kihat 
az egész szervezetre s az egész szer
vezetet élteti, fenntartja, amennyiben 
a vallás és a belőle fakadó tiszta 
erkölcs egész társadalmi és állami 
életünknek, közművelődésünknek, kul
túránknak egyedül biztos alapja, irá
nyítója, éltető eleme, sava-borsa, fel
bomlástól, rothadástól megóvója, 
annyiban a vallás a legfontosabb 
közügy és akik a vallást erőnek ere
jével csak magánüggyé akarják tenni, 
azoknak a gondolatja semmivel sem 
okosabb, semmivel sem jobb, mint 
azé, aki mindazokat az ereket, ame
lyeket a szívből kiindulnak, kiindu
lásuk pontján, a tövüknél akarná 
lekötni, keresztülvágni. Egy ilyen mű
tét halálos lenne az egész szervezetre !

Amikor egyszer Qladstonet, a nagy 
angol államférfiut, nyugalomba vo
nulása után valaki megkérdezte az 
iránt, mi volt az a legnagyobb gon
dolat, mely őt államférfim életmun- 
kájában vezérelte, a hires öreg űr 
minden különös fontolgatás nélkül 
azt a rövid választ adta: >Az, hogy 
Isten előtt felelős vagyok.« A tehet-

nyugati államoktól; itt nálunk, a 
Lajtánál kezdődött a barbár Ázsia.

Nagy szerencséje volt a magyar
ságnak, hogy akadt gondviselésszerü, 
mintegy Istentől rendelt lángeszű fia, 
ki a bajok mélyére látott, ki élete cél
jául tűzte ki, hogy nemzetét a tespe- 
désből felrázza s hazáját minden te
kintetben virágzóvá tegye, a művelt 
nyugati szomszédaival egy színvo
nalra emelje. Nem is kell mondanom, 
hogy ez a férfiú Széchenyi István volt, 
a legnagyobb magyar. Az ő vezér- 
eszmi je az volt, hogy először gazda
sági bajainkon kell segítenünk, aztán 
műveltségünket kell fejlesztenünk : az 
anyagi és szellemi fellendülés majd 
magával hozza a politikai szabadsá
got is, mind a nemzetnek, mind az 
eddig elnyomott néposztályoknak sza
badságát. Átlátta, hirdette, hogy nem 
az üres nemzeti hiuskodá*?. hanem a 
haladás menthet meg bennünket. A 
nemzeti érzéssel szétválaszthatatlanul 
összeolvasztotta a haladás, müvelő-

ség nagyságára nézve nem mindenki 
lehet Gladstone, de az Isten előtt 
való felelősség tudatára nézve mind
egyikünk lehet hozzá hasonló és le
gyen is az. Aztán vigyázzunk még 
valamire. Hogy hová jutunk, ha isten
telen emberek vezetnek bennünket és 
uralkodnak rajtunk, azt sajnosán ta
pasztaltuk az elmúlt szomorú eszten
dőben. Azért legyen ezentúl nagyobb 
gondunk, mint eddig arra, hogy köz
ügyeink élére, tanácstermeinkbe, az 
országházába, és ami nem kevésbbé 
fontos, iskoláink tanítói székeibe olya
nok kerüljenek, akikről tudjuk, vagy 
legalább joggal tételezzük fel, hogy 
Isten előtt való felelősségük tudatá
val vannak és egyetlen dicsőségüket 
abban keresik, hogy a világalkotó 
és világfenntartó Istennek lehetnek 
szolgái és munkatársai.

Azonban amikor a vallásnak, mint 
legfontosabb közügynek a jelentősé
gét hangsúlyozzuk, nem tagadhatjuk 
és nem feledhetjük el, hogy a vallás 
mint közügy, a vallás mint a köz
életnek egyik eleme és tényezője csak 
addig maradhat ép és csak addig 
nem válik hazugsággá és képmuta
tássá, amíg a vallás egyszersmind 
a legszentebb magánügyünk, amíg 
családi és egyéni életünk boldogságát 
is őszintén és igazán a vallásban 
keressük és a vallásra alapítjuk. Az 
elmélkedésünk alapjául szolgáló zsol
tárvers igazsága ide is kihat és azért 
erről is még néhány szót.

Elbukott népboldogítóink egyszeri-

dés eszméjét. Ez Széchenyinek kor
szakalkotó, nemzetet megváltó jelen
tősége. Egész életét ennek a szent 
célnak szentelte.

De egy ember, bármi isteni erő 
és lelkesedés hevíti is, csak egy em
ber. Megértő munkatársakra van szük
sége, akik eszméit felfogják, lelkesed
nek értök s terjesztik azokat minél 
szélesebb körökben. Ebben a tekin
tetben is szerencséje volt a XIX-ik  
századi magyarságnak. Széchenyinek, 
aki a magyarok prófétája volt, sok
sok apostola akadt. Sok politikusunk, 
törvényhozónk sereglett zászlaja alá. 
de az ő legbuzgóbb hívei, eszméinek 
leghatásosabb terjesztői az írók vol
tak. Az íróknak, a költőknek igen 
sokat köszönhetünk. Ahová Széche
nyinek s az ó politikustársainak köny
vei, röpiratai, beszédei nem hatottak 
el, hiszen akkor meg nem voltak hír
lapok, eljutottak oda az íróknak, köl
tőknek szavai. Ök ébresztették a 
nemzetet elmaradottságának tudatára;

ben kihirdettették azt is, hogy a 
kommunizmus a házasság és a csa
ládi élet eddigi rendjét nem akarja 
megváltoztatni. Tény az, hogy a 
kommunizmus szelleme nemcsak hogy 
nem kedvez a családi életnek és a 
közerkölcsiségnek, hanem arra egye
nesen bomlasztó hatással van. Mi 
városiak persze a kommunizmusnak 
romboló hatását, miként minden 
egyéb téren, ezen a téren is sokkal 
jobban láttuk és tapasztaltuk, mint 
falusi testvéreink. A kommunizmus 
bomlasztó, erkölcsrontó hatása ná
lunk is bizonyára még sokkalta na
gyobb mértékben mutatkozott volna, 
ha ideje és ereje lett volna arra, 
hogy alapelveinek összes következ
ményeit megvalósítsa. A kommuniz
musnak egyik gyökeres tévedése 
ugyanis abban van, hogy az egész 
társadalmi szervezetet csupa egyenlő 
értékű egyesekből összerakottnak 
gondolja, mintha az emberi társa
dalom nem volna más, mint egy 
óriási embertömeg-halmaz, — mint 
a lencse, meg a lencse, — holott a 
legegyszerűbb megfontolás minden 
józan embert meggyőzhet arról, hogy 
a társadalmi szervezetnek az az alap
sejtje, melyből az egész szervezet 
folytonosan megújul, nem az egyes 
ember, hanem a család. Azért aki a 
családi életet rombolja, a társadal
mat rombolja és vétkezik az emberi 
boldogság ellen. Mert ami boldogság 
ezen a szegény, inségverte földön az 
elveszett paradicsomból még rneg-

a nemzet széles rétegeibe ők oktat
ták be a nagy eszméket, az ő szavuk 
tüzelte, lelkesítette nemzeti s emberi 
öntudatra, munkára és kitartásra a 
tömegeket.

H»gy mely írók és miként szol
gálták a nagy eszméket, arról sokat 
lehetne írni, most csak néhány pél
dát akarok bemutatni, a legjeleseb
bekről megemlékezni. Széchenyi esz
méinek a legbuzgóbb terjesztője volt 
Fáy András. Ma már csak azók is
merik a nevét, akik az iskolában ta
nulnak róla, pedig egész életét ön
zetlenül a köznek szentelte. Irt, izga
tott, szónokolt, dolgozott folyton; a 
Nemzeti Színház megalapítása, az is
kolák javítása, a magyar ipar párto
lása, a nevelésügy, az első hazai 
takarékpénztár megalapítása körül 
nagy érdemei vannak. El is nevezték 
őt találóan „a  haza mindenesének.“ 
Egész életét a nemzet boldogításának, 
gazdaggá tételének szentelte s maga 
szegény maradt, szegényen szállt

_ ___
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maradt, annak jóformán egyetlen 
elzárt kis tanyája a családi fészek.

Mint a madár a fészkére,
Szomju vándor hűvös érre,
Mint a gyermek anyaölbe, —
Vágyom én e nyájas körbe.

Azért minden kommunizmusnál és 
szociálizmusnál emberszeretőbb, ál
dásosabb üdvösebb hivatást teljesít 
a vallás, a keresztyénség, az egyház, 
amikor Isten nevében őrt áll a csa
ládi életet, a családi boldogságot 
Isten szent akaratára alapítja és 
Isten oltalma alá helyezi. Ha az Úr 
nem építi a házat, a családi boldog
ság épületét, hiába fáradnak, akik 
azt építik. Ha az Úr nem őrzi a 
házat, ha az Úr nem őrzi a gyer
mekeket jobban, mint a szülők tud
ják és a gyermekekkel együtt a szü
lőket is, akkor hiába vigyáznak az 
őrizők. Ha azt akarjuk, hogy egy új, 
jobb, boldogabb kor virradjon reánk, 
akkor kezdjük meg az építés mun
káját mindenekelőtt a családi körben. 
Hassa át egész családi életünket a 
Krisztusi szeretetnek a szelleme és 
mi szülők fordítsuk a legnagyobb 
gondot gyermekeinknek istenfélelem
ben és jó erkölcsben való nevelésére. 
Ez a legdrágább kincs, melyet reájuk 
örökül hagyhatunk. Enélkül pénz, 
vagyon, gazdagság mit sem ér. Hogy 
pedig nevelő munkánk sikeres legyen, 
párosítsuk a szülői szeretetet er
kölcsi komolysággal és szigorúsággal 
és járjunk elől mindenekben jó pél
dával. Mert az intés, dorgálás, fed

dés nem ér semmit, ha hiányzik 
mellőle a jó példa és a szeretet. A 
család nevelő munkáját pedig egé
szítse ki az iskola és a templom. 
Csak ha ez a három tényező össz- 
hangzatosan együtt működik az Úr 
szolgálatában, csak akkor épülhet 
fel egy jobb jövő, csak akkor épül 
a szívekben Isten országa. De az 
első fundamentomot a család van 
hivatva megvetni és azért elsősorban 
mi szülők, családfők újítsuk meg a 
válságos időkben szent elhatározás
sal a Józsué fogadását: Én és az 
én házam az Urat tiszteljük.

Ami pedig végül az egyéni életet 
illeti, vájjon ennek a boldogsága is 
épülhet-e más fundamentomon, mint 
a valláson, az Istenben való hiten 
és bizodalmon? Vájjon e nehéz idők
ben nem tapasztaltuk-e még sokkal 
inkább mint bármikor, hogy az élet 
viharai, szenvedései, megpróbálta
tásai közepette nincsen más igazi 
támaszunk, vigasztalásunk, oltalmunk, 
segedelmünk, csak az Úr és az ő 
szent igéje? És vájjon tudnánk-e 
nyugodtan gondolni a jövendőre csak 
egy percig is, tudnánk-e bízni egy 
jobb jövőben, tudnánk-e kötelessé
geinket igaz odaadással teljesíteni, 
ha nem élne bennünk az a hit, az 
a bizodalom, hogy aki eddig meg
segített, meg fog segíteni ezután is!?  
Ez a hit, ez a bizodalom pedig csak 
akkor áll szilárd alapon, ha arra a 
Jézus Krisztusra támaszkodik, akiben 
Istennek atyai szeretete, üdvözítő

kegyelme megjelent minden ember 
számára. Vajha Istennek a Jézus 
Krisztusban megjelent atyai szeretetét, 
kegyelmét ismernénk meg mindnyájan 
és mind egyenként szívből vallanánk: 

Óh tudom, tudom, kiben hiszek,
Nem, nem hagyom el hitemet. 
Akármely terhet könnyen viszek,
Míg ez emeli lelkemet.
Szent vallás, te vagy legfőbb kincs, 
Náladnál becsesebb jó nincs.

Horthy Miklós Magyar- 
ország kormányzója!
Magyarország kormányzói tisztét 

elfogadom!
A kemény férfiszó érces csendü

léssel csapott bele a templomi csendbe 
a nemzetgyűlés termében. Utána egy 
percig még néma csend, lélekzetvé- 
tel sem hallatszik, azután orkánsze- 
rüen csattan: »Éljen Horthy Miklós, 
Magyarország kormányzója!«

És ott állt a férfi az ország ta
nácstermében, akinél nehezebb fel- ' 
adatra aligha vállalkozott még em
ber. Talán csak az egy Hunyadi Já
noséhoz lehet hozzámérni azt a fel
adatot, ami most Horthy kormány
zóra vár.

Akkor volt az ország így meg
tépve, legázolva. Akkor állt úgy a 
sír szélén a magyar nemzet, mint ma.
A hosszú harcok vérvesztesége után 
a belső pártviszályok Toppantották

nek, de pénzt is áldoznak, ésszerűen 
gazdálkodnak, maguk járnak utána 
gazdaságuknak, könyveket hozatnak, 
tanulnak a külföldtől. Az egyik egész 
kis viruló gyarmatot alapít birtokán ; 
csak azoknak ad földet, akik kötele
zik magukat, hogy az ő tervei szerint 
észszerűen művelik, kertészkednek, 
gyümölcsöt termelnek stb. Jó utakat 
épít, gyárat, kórházat alapít, olvasó
kört, takarékot létesít. Teve van ez 
a munka hasznos eszmékkel, jó pél
dákkal, lelkesedéssel.

Közel száz éve már, hogy Fáy 
ezeket ír ta ; azóta sok minden meg
valósult abból, amit hirdetett, részben 
az ő érdemeként; de bizony nem egy 
eszméje még mindig aktuális. Gaál 
József neve is feledésbe merült már, 
pedig korának, a múlt század 30-as, 
40-es éveinek buzgó irómunkása volt 
ő is. Rá is nagy hatást gyakorolt 
Széchenyi, ki személyes barátságára 
méltatta a szürke hivatalnokban a 
nagy eszméket szolgáló buzgó írót.

sírba. Ilyen férfiakra, ilyen ideális 
lelkű, önzetlen »mindenesekre« volna 
szükségünk most is!

Tollát is a használni akarás ve
zette. Irodalmi munkáiban nemcsak 
arra törekedett, hogy gyönyörködtesse 
olvasóit, hanem elsősorban arra, hogy 
felhívja figyelmüket elmaradottsá
gunkra, sok-sok nemzeti hibánkra, 
hogy kifejtse előttünk, mit kell ten- 
niök, hogy beléjük csepegtesse Szé
chenyi eszméit. Több száz apró me
sét írt. Ezekben kigúnyolta a magyar 
élet különféle hibáit: a szalmalángu 
lelkesedést, a sok beszédet, amit nem 
követ a tett, a hamarkodást s a ma- 
radiságot, a munkátlanságot stb. stb.

Például egyik kétsoros meséje: 
A varjak gyűlése: A varjak gyűlést 
tartottak. — No mit végeztetek? kérdi 
egy visszatérőt a szarka. — Azt, hogy 
a jövő gyűlésen fogunk végezni. - -  
Ugyebár ebben a két rövid sorban 
is mennyire elevenére tapint a ma
gyar életnek!

Ezek a mesék magára Széchenyire 
is nagy hatással voltak; ő maga 
mondta egy megyegyülésen, hogy a 
reform teendőire nézve az első esz
mét, akaratot, önelszánást Fáy meséi 
ébresztették benne.

Bizony-bizony ma is jó lenne elő
venni jó Fáy András meséit, mert 
hiszen azok a hibák, melyeket ő ki
gúnyolt s így megszüntetni igyekezett, 
jórészt még ma is csak úgy meg
vannak, mint Fáy idejében.

A Bélteky-ház c. regényében, mely 
legelső regényeink egyike, széles ké
pet rajzol a korabeli magyar életről. 
Bizonyára az ő könyvének hatása 
alatt sokan el is szégyenlették előbbi 
életüket s a javulás, a haladás útjára 
léptek. Ugyanebben a regényében 
mindjárt példákat, mintaképeket is 
állított, hogy milyeneknek kell len- 
niök. Rajzolt lelkes embereket, akik 
buzgón tanítanak, vitáznak s mindent 
hazájuk javára igyekeznek értékesí
teni. Ezek az alakjai nemcsak beszél



1920. március 14.

szét a nemzet erőit. És jöttek a tö
rök-tatár hordák, amelyek megdúlták, 
elpusztították, ami még megmaradt 
ebben a boldogtalan országban.

És az isteni Gondviselés akkor 
küldte Hunyadi Jánost. A semmiből 
hatalmas sereget szervezett, Krisztus 
nevével ajkán megrohanta a rabló 
ellenséget, megszabadította tőle az 
országot, de megszabadította a belső 
békétlenségtől is. Erős hitü, tiszta 
leikével, puritán becsületességével, 
de vaskeménységgel rendbetette az 
ország dolgait annyira, hogy fénye
sebben ragyogott Magyarország dicső
sége, mint bármikor előtte.

Most a történelem megismétli ma
gát. A Garák, Cilleiek s társaik he
lyett Károlyi Mihályék és Kun Bé- 
láék szították a belső harcot, amikor 
a nagy vérveszteség már megroppan- 
totta erőinket. —  Azután jött az oláh, 
a cseh és ezek semmivel se jobbak 
14— 15. század törökjénél, tatárjánál.

Az isteni Gondviselés megint el
küldte a kiválasztottját, hogy vissza
rántsa a sír széléről szegény hazán
kat. Horthy Miklós a huszadik szá
zad Hunyadija. Rá vár az a nehéz, 
de dicső feladat, hogy megmentse ezt 
a drága hazát. A nemzet vásztása öt 
találta annak az egy férfiúnak, akit 
követni akar, akinek engedelmeskedni 
akar, akit vezéréül akar. Öt és csakis 
őt látja alkalmasnak, hogy az a szikla 
legyen, amelyre ráépül a jövendő al
kotmányos épület.

És Horthy Miklós vállalta a kál
váriajárást, vállalta a legnehezebb, 
de egyben legdicsőbb feladatot is, 
amely egy ember energiáit talán idő

Még ma is jót mulatunk A Peles- 
kei nótárius c. vígjátékának komikus 
alakjain. Három nevetést keltő alakja: 
az egyikben, a nótárius uramban a 
régi vágású, tudatlan, elmaradt falusi 
nemes embert, a másikban: Bacúr 
Gazsiban a szájas, duhajkodó, foko- 
sos magyart, a harmadikban: egy 
német serfözó alakjában, a haza ügyé
vel nem törődő polgárt gúnyolja ki 
— természetesen javító célzattal.

A peleskei nótáriuson kívül több 
munkájában, drámában, elbeszélésben 
s versben, — élesen rajzolja korának 
politikai, társadalmi s művészeti 
gyarlóságait, »ólmos botok« című 
gúnyos költeményében pellengérre ál
lítja, kicsúfolja a tudatlan, eszem- 
iszomért megvehető, adózástól bor
sódzó nemességet, mely ólmos botok
kal is visszaveri a reformokat, a ha
ladás szellemét.

(Folyt, köv.)
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előtt felőrli, de a nemzet energiáit 
visszaadja. —  Horthy Miklós vállalta 
Magyarország kormányzói tisztét, 
melyre őt nem a nemzetgyűlés, ha
nem a magyar nemzet választotta ki. 
A nemzetgyűlés csak szentesítette a 
nemzet határozatát.

Most már nem fejetlen ez a meg
tépett, ezer sebből vérző ország. Meg 
van a fő, amely összesítse az alkotó 
gondolatokat, — és meg van a kéz, 
amely keményen tartva a gyeplőket, 
rendes vágtára kényszerítse a most 
szerteszéjjel, rendetlenül szaladó öt
letparipákat. Meg van a férfi, akiben 
mindenki megtestesülve láthatja az 
ország tekintélyét, akinek kezében 
mindenki biztosan tudja a magyar 
nemzet hajójának kormányrúdját.

—  »Isten engem úgy segéljen, —  
jelentette ki ünnepélyesen Horthy kor
mányzó a nemzetgyűlés színe előtt, 
—  hogy Magyarországot hűségesen 
szolgálom !«

Segítse az Isten, segítse őt és ál
tala a magyart, hogy —  amikor a 
kormányzó átadja helyét annak, aki 
hivatott, hogy fejét Szent István ko
ronája díszítse, — az ezeréves haza 
ép területét adhassa á t !

Földmívelés és növénytermesztés.
Ir ta : Németh Dénes áll. kertészeti felügy.

Gyomlálás és ritkítás.
Mint a talajmunkálatokkal szoro

san összefüggő teendőkről teszek 
említést a gyomlálásról és a ritkításról 
is. Mezőgazdasági növények termesz
tésénél gyomlálni rendszerint nem 
kell, mert a jelentkező gyomok kiir
tása a szokásban lévő soros mivelés 
mellett kapával eszközölhető. Kerti 
termesztésnél azonban ez a munka 
minden évben előfordul, mert palánta 
nyerés végett, vagy más célból szórva 
vetett és sűrűn álló növényeink közül 
csak igy tudjuk a gyomokat eltávo
lítani. A gyomlálás ideje akkor van, 
midőn a gyomnövény a többi oda
vetett növény között már könnyen 
felismerhető, de még nem nyomta el, 
tehát nem növekedett nagyra és nem 
zsarolta ki a talajt. Szárazabb idő
járás alkalmával a gyomlálandó terü
letet mindenek előtt jól meg kell ön
tözni és csak azután gyomlálni, mert 
akkor a gyomnövények az elszaka
dás veszélye nélkül, gyökerestől együtt 
könnyen kihuzhatók. A kihúzásnál 
vigyázni kell, nehogy a gyom felsza
kadó gyökerével együtt, odavetett

H o g y a n  
lábolunk ki?

A nagy világégés üszke 
lepted a magyar földet. Ezer
éves hazánkat romjaiból kell 
újjáépíteni. Az elkövetkező 
nehéz idők mindenkitől vilá
gos kötelességtudatot, a fele
lősség átérzését és hü köte
lességteljesítést kívánnak.

Krisztusnak lelke nélkül el
pusztulunk.

Egyedül az evangéliom isteni 
hatalma menthet meg bennün
ket.

Méltán számíthatunk tehát 
a jóakaratu emberek támoga
tására azok az intézmények, 
amelyek az evangéliomi szel
lem megerősítését, Krisztus 
ügyének diadalra juttatását 
tűzték ki célul.

A D un á n tú li Lu the r-S zö - 
vetség az evangéliom védel
mére alakult.

Legyen Ön az első tízezer 
között, akik a Szövetség tag
jaivá lesznek. Senki sem re
mélheti, hogy csak a maga 
erejére hagyatva elérhet any- 
nyit, mint abban az esetben, 
ha összefog a vele egy aka
raton levőkkel, egy cél felé 
törekvőkkel. Egymásra va
gyunk utalva.

A Dunántúli Luther-Szövet- 
ségnek szüksége van Önre; 
Önnek szüksége van a Dunán
túli Luther-Szövetségre.

Jelentkezzék belépésre lel
készénél, tanítójánál, vagy 
Szombathelyen az evangélikus 
püspöki hivatalnál!

Tagsági d íja k : I. alapító 
tagság 200 K, 2. rendes tag
ság egyesnek 6 K, családnak 
9 K, 3. segítő tagság 2 kor.
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haszonnövényeink egyikét-másikát is 
kirántsuk.

A ritkítás is épen olyan fontos, 
sót sok tekintetben fontosabb munka, 
mint a gyomlálás. Célja az, hogy a 

* kelleténél sűrűbben vetett és ezért 
sűrűn kelt növényeinket megritkítsuk 
annyira, hogy egymást a továbbfejlő
désben ne akadályozzák. Ezt az el
járást a gazda egyezésnek is nevezi, 
mely utóbbi elnevezés különösen ak
kor helyes és találó, midőn egy de 
több rekeszes magból (péld. takar
mányrépamagból) 2— 3, esetleg több 
növény is kel, de természetesen azok
ból csak egyet szabad meghagynunk. 
Ritkítani is akkor kell, midőn növé
nyeink még kicsikék, tehát egymást 
még nem nyomták el és már minden 
mag kikelt. Szárazabb idő alkalmá
val a ritkítás előtt is tanácsos bősé
gesen öntözni. Maga a munka abban 
nyilvánul meg, hogy az elsürüsííő 
gyengébb, satnyább növénypéldányo
kat kihúzzuk és csak az erőteljeseb
beket hagyjuk meg, egymástól kellő 
távolságra.

Melegágyak.
A mezőgazda melegágyat igen ritka 

esetben használ, bár alkalmilag (pid 
dohánytermesztésnél palánta nevelés 
végett) neki is szüksége lehet a me- 
legágyra. A kertészkedő embernek 
azonban —  ha kellő okszerűséggel 
dolgozik —  melegágyra minden évben 
szüksége van. Melegágyat készíthe
tünk két célból, nevezetesen : hajtatás 
és palántanyerés végett. Hajtatás 
alatt azt értjük, ha erre alkalmas 
konyhakerti növényeket tél idején a 
melegágyba termesztünk ki konyhai 
felhasználásra, vagy e célból való 
eladásra alkalmassá. Hajtatásra leg
megfelelőbb növények a következők : 
hónapos retek, saláta, kalaráb, hagy
ma, ugorka, tök. dinnye, a bab és a 
borsó, de csak az úgynevezett meleg- 
ágyi fajták, melyek a magánjegyzé- 
kekben is ilyeneknek vannak jelölve. 
Hajtatás céljából januárban és február 
elején, palánta nyerés céljából pedig 
február második felében és március 
elején készíthetünk melegágyat. Egyik 
esetben sem nélkülözhetjük a tulaj- 
donképeni melegítő anyagot, a heves 
természetű friss lótrágyát, melyből a 
bajtatásnal 80 — 100 cméter, a palánta 
nevelésnél pedig 60 ctméter vastag 
réteget kell a melegágy alá helyez
nünk, illetve ilyen vastag trágya
alapra kell a melegágyat építenünk. 
Tavasz felé, palánta nevelés céljából 
készült melegágyaknál, a trágyába, 
ősszel összegyűjtött falevélhulladékot,

vagy szarvasmarha trágyát is kever
hetünk. A hájtatás céljából készült 
melegágyaknál tanácsos a trágya
alapnak megfelelő széles és hosszú, 
valamint 60 ctméternyi mély lapos 
fenekű gödröt ásni és a trágyaalapot 
a gödörbe helyezni el. A gödör falai 
ugyanis a beléje helyezett trágyaala
pot az időelőtti kihűléstől igen jól 
megvédik. Tanácsos azonban ilyenkor 
a gödör fenekére vékony rőzseréte- 
get helyezni és a trágyaalapot arra 
rakni, hogy az ott netalán összegyűlő 
túl sok nedvesség eloszelhasson. A 
gödröt a fent ajánlott 60 ctméternéi 
mélyebben ásni nem tanácsos, mert 
ha a gödör ennél mélyebb, a trágya
alapnak későbbi roskadozása folytán 
melegágyunk igen lesülyed. Legmeg
felelőbb a négy ablakos melegágy, 
mely esetben — tekintve a már 
eléggé közismert ablakméreteket —  
a trágyaalapra épített melegágy hosz- 
sza 480 — 560 ctméter, a szélessége 
pedig 150 — 180 ctméter lesz, illetve 
ilyen méretű deszka kertről kell gon
doskodnunk, mely a már elkészült 
trágyaalapra helyezve, a melegágy 
földjét és az azon fejlődő növényeket 
foglalja magában. Mostrnár ha az 
ablakok egyenkénti mérete hosszú
ságban 150— 180 cm., szelességben 
pedig 120 — Í40 cm. lesz, a melegágy 
földiét és a növényeket magában fog
laló deszka keret, négy ablakkal épen 
befedhető.

Miután a melegágy jósága nagy
ban függ a trágyaalap mikénti ösz- 
szerakásától, erre is kiváló figyelem 
fordítandó. A trágyát vékonyabb ré
tegenként rakjuk össze, az egyes 
rétegeket tapossuk le és ha a trágya 
nem elegendő nyirkos, öntözzük is 
meg. Ügyeljünk arra is, hogy a trá
gyaalap egy méterrel hosszabb és 
szélesebb legyen, mint a reá helye
zendő keret, mert akkor a keret kö
rül 50 cm. széles padka marad és 
ha ezt a padkát is megrakjuk trá
gyával, akkor nemcsak a keret alatt, 
de körülötte is ott lesz a melegítő 
trágya, mely azután minden oldalon 
védeni fogja a kihűléstől. Fontos a 
keretnél, hogy az egyik hosszoldala 
valamivel magasabb legyen mint a 
másik. Ugyanis ha most már a fenti
ekkel elkészültünk és a keretre fel
helyezzük az ablakot, akkor az ab
lakok az egyik hosszoldal felé kissé 
lejtenek. Erre azért van szükség, 
hogy egyrészt a melegágyba több 
világosság hatoljon, másrészt pedig, 
hogy az ablakokon lecsapódó gőzök
ből, valamint a külső csapadékból

származó vizek, az ablakokról lefoly
hassanak. Ügyeljünk azonban arra, 
illetve a melegágyat úgy építsük, 
hogy az ablakok lejtése felé történjen, 
mert akkor fog a melegágyba legtöbb 
világosság hatolni.

(Folyt, köv.)

H E T I  K R Ó N I K A .
A kormányzó. Horthy Miklós, 

Magyarországnak megválasztott 
ideiglenes államfeje, régi erdélyi 
nemesi család sarjadéka. A  nagy
bányai Horthy-család a nemességet 
1635-ben kapta. Horthy maga 1868- 
ban született, 1887-ben a tengeré
szeti akadémia növendéke lett és 
tanulmányait kitűnő eredménnyel 
végezte. Hosszabb ideig Konstanti
nápolyban szolgált, majd Ferenc 
József királynak volt szárnysegéd je. 
Az olasz háború kitörésekor a 
Novara-val ott volt Porto Corsini 
lövetésénél. Később a Novarával 
behatolt és egy pár torpedónaszád- 1 
dal San-Giovanni di Medua kikö
tőjébe. Számos ellenséges gőzös és 
vitorlás pusztult el rakományával 
együtt Horthy hajóinak ágyutüzé- 
ben. 1917. május 11-én éjjel a 1 
Novara, Saida és Helgoland cirká
lókból álló hajócsoport Horthy ve
zényletével támadást intézett az 
otrantói szorost elzáró ellenséges 
hajókordon ellen. Az ellenség rend
kívül súlyos vereséget szenvedett.
A  mi veszteségeink csekélyek vol
tak. Ez alkalommal megsebesült 
maga Horthy is. Horthynak erről 
a bravúros szerepeléséről az ántánt- 
sajtó is az elismerés hangján be
szélt annak idején. Horthy fővezér 
a legválságosabb időben jött vissza 
hazájába. A  forradalom mindent 
tönkretett, az ország pusztulásnak 
indult, destruktiv elemek kerültek  
felül és tombolt az anarkia. Horthy  
megszervezte a magyar nemzeti 
hadsereget, az uj Magyarország 
létének első biztosítékát.

Raffay püspök előadása a MOVE [ 
altiszti csoportjában. A  M agyar Or- J 
szágos Véderő Egyesület altiszti 
csoportja előtt Raffay Sándor püs
pök előadást tartott az altiszt sze- J 
repéről a nemzeti hadseregben. 
Ebner József, a M O VE C. osztá- . 
lyának az elnöke pár szóval üd
vözölte Raffay Sándor püspököt 
és bejelentette, hogy sorozatos elő- \ 
adásokat terveznek a nemzeti had- j
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sereg altisztjeinek nemzeti szellem
ben való továbbképzésére.

Raffay püspök legelőször is rá
mutatott arra, hogy a múltban a
polgárság és katonaság között va
lami kis érzelmi különbség mindig 
volt. A polgárság bizonyos köteles 
tisztelettel, elismeréssel és talán 
némi félelemmel nézett a hadse
regre, de szeretettel és bizalommal 
nem mindig tekintett reá. A pol
gárság és hadsereg közé éket vert 
a reglama, amely a föltétien en
gedelmességet gyakran még a haza- 
szeretet szent kötelessége fölé is 
rendelte. Ma a nemzeti hadsereg 
életének első korszakában ez az 
érzésbeli különbség mindjobban 
kezd elmosódni és hisszük és re
méljük, hogy rövidesen egészen 
meg fog szűnni, mert ma vala
mennyien egy szent érzés uralma 
alatt állunk, egy szent kötelesség 
parancsszavára hallgatunk, a nem
zet szolgálatának kötelessége vezet 
bennünket. Ma egymásra talált a 
nemzet egésze és annak fegyveres 
ereje. Az altiszt hivatása a nem
zeti hadsereg egészében olyan, 
mint a paedagogsu-é volt a görög 
társadalomban. A tiszt és a törzs
tiszt közvetlenül nem igen érint
kezik a legénységgel, a közvetítő 
szerepet az altiszti karnak kell já t
szania.

Ezekután rámutatott arra az 
útra, amelyen az altisztikarnak  
haladnia kell, hogy fontos hiva
tását a nemzet érdekében teljesít
hesse. Ez az ut az önfegyelmezés
nek, a szilárdságnak, a tiszta szó
nak, tiszta gondolatnak, a becsü
letes jellem nek az útja. Jellembeli 
meggyöngülésünk okozta a m agyar
ság összeomlását. De nem szabad 
gondolnunk, hogy a jelen állapot
tal befejezett helyzet előtt állunk. 
Nekünk csak egy gondolatunk lehet, 
amely minden cselekedetünket irá
nyítja, hogy ezeréves hazánkat ősi 
határai között mielőbb ismét erős
nek láthassuk. Erre az alkotó mun
kára össze kell forrnia minden 
magyar ember lelkének és első- 

I sorban azoknak, akik a várfalat 
alkotják.

A román görögkeleti egyház egye- 
; sitcse. A  szenátusnak azon az 

ülésén, amelyen az egész román 
terület görög-keleti egyházának 

L egyesítéséről tárgyallak, Schullerus 
szenátor a német néppárt nevében 
a következő nyilatkozatot te tte :

—  Minthogy az anyanyelv hasz

nálata általánosságban még nincs 
rendezve, engedjék meg nekem, 
hogy társaim nevében én is nyi
latkozzam. Véleményem szerint a 
görögkeleti egyház egyesítése olyan 
kérdés, amelynek megoldása nem 
a parlamentre, hanem az autonóm 
egyházra tartozik. Ezért csak azzal 
a föntartással fogadom el ezt a 
javaslatot, hogy nem teremtenek 
olyan precedenst, am elynek alap
ján  a parlament a többi egyház 
autonóm ügyeit befolyásolhatja. 
Bejelentem továbbá azt a föntar- 
tásunkat is, hogy a görögkeleti 
egyház egyesítésének elintézése 
nem lesz precedens arra nézve, 
hogy a görögkeleti egyháznak mint 
állami vallásnak nem adnak k ivá lt
ságokat az államban levő többi 
egyház rovására.

Nagy osztrákellenes tüntetés Sop
ronban. Neugebauert és Hauen- 
schildot, az osztrák korm ány k i
küldötteit, akiknek feladata a nyu
gatmagyarországi hangulat tanul
mányozása, am ikor Sopronba ér
keztek, a néptömeg izzó elkesere
déssel fogadta és zajosan abcugolta, 
úgy hogy ezek a fenyegető maga
tartástól halálsápadtan szálltak ko
csiba és menekültek a Pannónia 
szállóba. A  közönség azonban ide 
is felvonult és zajosan tüntetett 
az osztrák kiküldöttek ellen. Ugyan
csak aznap érkeztek meg Sopronba 
szintén a viszonyok tanulmányo
zására a magyar korm ány k ikü l
detésében báró V illány Frigyes és 
Pacor tábornok egy angol tábor
nokkal, akik azonban nem az osz
trák kiküldöttek vonatán jöttek. A 
közönség a magyar korm ány k i
küldötteit lelkesen ünnepelte.

Interpelláció a magyar ügyekről 
az angol alsóházban. Az alsóház 
ülésén Sir Greenwood az angol 
korm ány nevében arra a kérdésre, 
hogy történtek-e lépések az irány
ban, hogy a magyar korm ány túl
kapásainak gát vettessék, kijelen
tette, hogy az angol kormány nem 
tudja, milyen túlkapásokról van 
szó. Kijelentette Greenwood azt is, 
hogy az angol kormány mit sem 
tud arról a memorandumról, ame
lyet magyar liberális politikusok 
intéztek az angol kormányhoz és 
amelyben a magyarországi terror 
miatt a felelősséget az angol kor
mányra és Clerkre hárítják. Green
wood hozzáfűzte azt is, hogy má
sutt sem történtek túlkapások az 
angol kormány hozzájárulásával.

egyházi közélet.
Hírek, hirdetések és minden

nemű befizetések egyenesen a 
kiadóhivatalhoz küldendők.

Vissza az evangé lium hoz. Albertin 
Zólyomi Pál ev. lelkész vezetésével az ev. 
szövetség keretében megkezdet fák a höjli 
bibliamagyarázó órákat, a fiatal, evangéli
kus szellemű lelkész teljes odaadással, 
nagy munkakedvvel s krisztusi szeretettel 
dolgozik az Úr S/öllőjében. Ezen biblia- 
órákon segítő- és munkatársai elhalt előd
jének 2 tanítónő leánya, Dubronyovszky 
Lenke és íren, kik vallásos tartalmú köl
teményeik eiszavalásával igyekeztek emelni 
és felújítani a vallásos érzéseket

Az a lb e rtiirsa i kér. nőegyesület, melv 
még a múlt év decembeiben alakult meg 
százezrek jajkiáitasának visszhangjára, 
hogy legalább egy-egy balzsamcseppel 
enyhítsen a szenvedők, nyomorban sínylő
dök keservein, e hó 7-én estélyt tartott, 
melynek tiszta jövedelmét ezúttal a hazá
jukból, családi hajlékukból idegen ellenség 
által elkergetett és sokat nélkülöző vaggon- 
lakók részére fordítja. Nem mulaszthatjuk 
el ezúton is a legnagyobb clismeré ünket 
kifejezni Szentpétery Gézáné alberlii, vala
mint Anvander Oszkárné irsai elnöknőnck 
önfeláldozó ügybuzgóságukért, mellyel fá
radságot nem ismerve munkálkodnak az 
egyesület kitűzött célja érdekében. Vajha 
számos példa követné munkálkodásukat 
a szükség e szomorú napjaiban.

W. Oberún Károly, a bécsi ref. egy
ház lelkésze, a föegyháztanács tagja, a 
theol. fakultás tanára 73 éves korában 
meghalt. Az osztrák protestantizmusnak ez 
a legkimagaslóbb alakja református volt. 
Régi elszászi patrícius család ivadéka volt, 
ez az impozáns megjelenésű, fáradhatatlan 
tevékenységű, kiváló lelkész, aki anyai ágon 
a nagyhírű steinthali lelkésznek, Oberlinnek, 
a kisdedóvodák megalapítójának volt le
származottja. Párisban, Strassburgban, Er- 
langenben tanult. Az elszászi Mühlhausen- 
ben, Vischweilerben váló lelkészkedése 
után, a bécsi ref. gyülekezet hívta mee, 
ahol haláláig nagy hűséggel és eredménnyel 
szolgált.

A budai „M ária  Dorottya Nőegye
sület“ az. Oroszországoan sínylődő hadi
foglyok segítésére fényes sikerű estélyt 
rendezett, melyen Augusta kir. hercegnő 
is megjelent gyermekeivel. A fenséges 
vendégeket belépésüknél Dr. Raffay Sándor 
püspök üdvözölte néhány szóval. A temp
lomot egészen megtöltő közönség a Budai 
Dalárda énekében, Thormay Cecil végtele
nül bájos és közvetlen, szívig szóló alka
lomszerű beszédében, Dr. Székelyhidy 
Ferenc és Steinhausz Gyula művészi 
énekében, tésai Foglár Krisztina hegedű- 
mfivé?znő és Sugár Viktor orgonamfivész 
pompás játékában s Farkas Győzőnek, az 
estély rendezőjenek szavalatában igaz 
gyönyörűségét lelte. — Az estély bevétele 
megközelíti az 5000 koronát.

Kiközösítés a református egyházból. 
A budapesti református egyháztanács Petri 
Elek püspök és Kovácsy Sándor fogondnok 
elnöklésével tartott ülésén tárgyalta, hogy 
minő eljárást kövessen Garbai Sándor, 
Kunfi Zsigmond dr.. Jászi Oszkár dr. és 
Fényes László egyháztagokkal szemben. 
Kiss Károly dr., az egyháztanács ügyésze
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tette meg az indítványt, hogy az egyházta
nács Garbai Sándorral, Kunfi Zsigmonddal, 
Jászi Oszkárral és Fényes Lászlóval „a val
lás és a haza ellen elkövetett gonosztetteik 
miatt minden közösséget tagadjon meg és 
őket a budapesti ref. egyházból rekessze 
ki.“ Az egyháztanács az indítványt egyhan
gúan elfogadta, Garbai Sándort, Kunfi Zsig- 
mondot, Jászi Oszkárt és Fényes Lászlót 
a budapesti református egyházból kire
kesztette. A határozatot megküldik az egy
házmegyének és az egyházkerületnek, hogy 
az említetteket az egyházmegye és kerület 
kebeléből rekessze ki.

A budai egyházközség március 6-án 
presbyteri, március 7-én tisztújító köz
gyűlést tartott.

Budapesten az Evangélikus Szövet
ség gyámolító szakosztálya március 1-én 
megnyitotta „Holmi vásárijá t. Vesz és 
elad használt ruhaneműt, fehérneműt, ka
lapot, edényt, háztartási felszerelést, bútort, 
játékot, könyvet kottát stb. Értékesebb tár
gyakat bizományba elfogad. A „Holmi 
vásár“ célja, hogy hittestvérei javára érté
kesítse mindazokat a használt, fölöslegessé 
vált háztartási javakat, melyek eddig a 
padlásra, vagy üzérek, uzsorások kezébe 
kerültek.

csalAdi értesítő.
Gyászjelentés. Czipott Rezsőné, néhai 

Czipott Rezső volt battyándi lelkész özve
gye, Muraszombaton elhalt.

Elköltözött a Minden halandók utján 
Szepessy Gusztáv gyógyszerész Bellatincon 
35 éves korában.

Súlyos csapás érte a szentmártoni Radó 
családot, özv. Radó Kálmánná, Vasvár
megye egykori nagyhirnevü főispánjának, 
a dunántúli egyházkerület felügyelőjének 
özvegye 69 éves korában elhunyt. A köz- 
tiszteletben állott matróna egykor központja 
volt a megye társaséletének. Háza minta
képe volt az igazi magyar uriotthonnak. 
Elhunytáról a család a következő gyász- 
jelentést adta: Szentmártoni Radó Lajos 
az egész család nevében fájdalomtól lesúj
tott szívvel tudatja, hogy szeretett édes
anyja, a legjobb nagyanya : özv. szentmár
toni Radó Kálmánná szül. Saági Horváth 
Etel életének 69-ik évében rövid szenvedés 
után f. évi március 1-én éjjel 12 órakor 
elhunyt. Megboldogultnak hült teteme folyó 
évi március 3-án délután 3 órakor fog az 
ág. hitv. ev. szertartás szerint a répcelaki 
családi sírboltban örök nyugalomra helyez
tetni. Répcelak, 1920. március 2-án. Radó 
Katinka férj. Kleiszt Ulrichné, Radó Erzsé
bet férj Förster Ottóné leányai. Radó La- 
josné szül Szüts Rafaella menye. Bay Ödön, 
Förster Ottó vejei. Bay Margit, Bay Alice, 
Bay Sári, Bay Nóra, Radó Kálmán, Radó 
Lajos, Radó István, Radó József, Mester- 
házy Vera, Mesterházy Zsuzsa, Mesterházy 
Lajos unokái.

H Í R E K .
Görgey Istvánná meghalt. Nyolcvan- 

négy éves korában meghalt Budapesten 
özv. Görgey lstvánné született Dedinszky

Aurélia, kinek házában nagynevű sógora, 
Görgey Artur hosszú éveken át meleg 
otthont talált s ki a nagy magyar hadvezért 
élete utolsó szakában, súlyos betegségé
ben oly önfeláldozóan ápolta.

Merénylet Friedrich hadügyminisz
ter ellen. Friedrich István hadügyminisz
ter ellen, amikor autóján az Erzsébet-hidon 
át Budára igyekezett, merényletet kísérel
tek meg: rálöttek az autóra. A golyó az 
autó tetejét súrolta. A merénylők, három 
fiatal ember, elmenekültek.

Megszűnt Szegeden a francia pa
rancsnokiás. De Tournadre tábornok 
szegedi városkormányzó a városon és te
rületén való imperiumot március elseji 
érvénnyel a magyar polgári és katonai 
hatóságnak adta át.

Állami kötvények szelvényeinek be
váltása. A hivatalos lapban megjelent 
pénzügyminiszteri rendelet szerint 1920. 
március 1-től a hivatalos beváltóhelyeken, 
a már ismertetett korlátozások föntartásá- 
val, a következő magyar állami kötvények 
szelvényei kerülnek beváltásra: az 1910. 
évi 4 százalékkal kamatozó magyar jára- 
dékkölcsön; az 1914 évi 4 és félszáza
lékkal kamatozó magyar törlesztéses köl
csön ; az 1917. évi március elseji kelettel 
kibocsátott 5 és félszáza:ékkal kamatozó 
magyar állami pénztárjegy-kölcsön; az 
1917. évi július 5-iki kelettel kibocsátott 
5 és félszázalékkal kamatozó magyar állami 
pénztárjegy-kölcsön, és az 1918. évi június 
12-iki kelettel kibocsátott 5 és félszázalék
kal kamatozó magyar járadékkölcsön (VIII. 
hadikölcsön)

Rendelet a vörös hadsereg által 
rekvirált lovak dolgában. A magyar 
kormány rendeletet adott ki az úgyneve
zett vörös hadsereg által rekvirált lovakat 
érintő kérdések szabályozása dolgában. 
E szerint oly lovak, amelyeket az úgyne
vezett vörös hadsereg rekvirált és a me
lyek utóbb a nemzeti hadsereg által vissza
tartattak, a kincstár tulajdonába mennek 
át. Ezekért a lovakért, amennyiben annak 
idején a tulajdonos térítést nem kapott, a 
hadügyi kincstár a volt tulajdonos kérel
mére az akkori becsárat kifizeti. Az igényt 
folyó évi augusztus hónap 31-ig kell be
jelenteni.

Paprika-mintatelep Szegeden. A föld- 
mivelésügyi minisztérium elhatározta, hogy 
a paprikatermelés fokozása és nemesítése 
érdekében Szegeden paprikakisérleti tele
pet állít föl. Tóth Ede d r, a szegedi pap
rika-kirendeltség vezetője most fejezte be 
a kormánnyal ez ügyben folytatott tárgya
lásait, úgy hogy a mintatelep berendezését 
azonnal megkezdik s azt már a nyár folya
mán üzembe is helyezik.

Angliában több a nő, mint a férfi. 
A nők száma majdnem mindenütt az egész 
világon meghaladja a férfiak számát, kü
lönösen mióta a világháború véres kaszája 
olyan hatalmas rendeket vágott a férfiak 
soraiban. Angliában egy tudós kiszámította 
és megállapította a férfiak és nők arány
számát. Eszerint az angoloknál egy millió
val több férjhez menendő nő van, mint 
férfi. Az eladó leányok száma főleg a 
világháború alatt nőtt meg ennyire. És 
ezen nem segit sem az agglegényadó, sem 
a házasélet célszerűségeiről szóló érteke
zések és vezércikkek áradata.

Olaszország Montenegró védője. A 
kamara napirendre tűzte azon indítvány 
tárgyalását, hogy Olaszország nem egyezik

bele abba, miszerint Montenegrót Jugo
szláviához csatolják, ha ezt a népessége 
nem kívánja.

Befásitják az Alföldet. A földmivelés- 
ügyi minisztérium a Tisza—Duna között
300.000 holdnyi ártéri területen nagysza
bású fásítást akar létesíteni. Kecskeméten 
is hasonló irányú akció indult, a hol a 
kihasználatlan homokos területeken 400 
holdnyi terepen ugyancsak erdőt ültetnek.

Védekezés a ragadós tüdőlob ellen. 
A földmivelésügyi miniszter az összes 
törvényhatóságokat felhívja a ragadós tü- 
dölob elleni védekezésre. Az állaton észlelt 
minden belső megbetegedést, de különösen 
a légzőszervek megbetegedését az elsőfokú 
hatóságnak, valamint az állatorvosi hiva
taloknak haladéktalanul be kell jelenteni. 
Községekben az elöljáróságon. Idejekorán 
történt bejelentés esetén, ha a szarvas
marha elpusztul, a tulajdonos teljes be
csértékben kártérítést kap, késedelmes 
bejelentéskor a gazdákat szigorú pénzbír
sággal sutjtják.

S zerkesztő i üzenetek.
Nagy Gábor Sn. Az előfizetési díjat a 

nagy drágaság miatt fel kellett és fel kell 
emelnünk. Lapunk így is a lehető legol
csóbb. Ekkora terjedelmű lapok díja ma 
50—70 korona. Ritkábban nem jelentethet
jük meg; sőt az volna kívánatos, ha he- 
tenkint legalább kétszer adhatnánk olva
sóink kezébe. Mint régi szegénysorsu ol
vasónknak szívesen küldünk ingyenpéldányt. 
Meg is indítottuk címére. Ha épen nem 
akarja teljesen ingyen, szíveskedjék bármi 
csekély összeget a kiadóhivatalhoz küldeni. 
— M. Mné. Amit lehet, felhasználunk. Té
vedésből maradt el a név. Konfirmációi 
verseknek most egyébb versek miatt nem 
tudunk helyet adni. De később sor kerülhet 
rájuk. Bocsánat, hogy a sok dolog miatt 
levélben részletesen nem válaszolhatunk. 
Köszönet és szíves üdvözlet! — Munka
társainknak Bibliai idézeteknél a revideált 
szöveg használatát kérjük. Egyházi beszé
deket nem közölhetünk. Alkalmiakat is csak 
kivételesen. Régies, kenetes, prédikációs 
stilus helyett világos, komoly, tartalmas 
cikkekre törekedjünk. Ne a hang fitogtas
son vallásosságot, hanem a tartalom lehel
jen komoly evangéliomi szellemet.

Hirdetések.
Kedves halottunk emlékét méltó

képen megörökíthetjük, ha van jó 
fényképünk róla. Fényképe után meg
rendelhetjük művészi olajfestésü élet
hű arcképét. A címet és feltételeket 
lapunk kiadóhivatala közli.

Magyaróvárott gazdasági akadé
miát hallgató a nyári hónapok alatt, 
július 1-től október 1-ig gyakornoki 
állást keres. Cím megtudható a ki- 
adóhivatalban. 2 - 2

Nyomatott Wellisch Béla villamüzemü könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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A fogo lyvárók .
Szegény hajlék. Benn nem öröm tanyáz, 
Elűzte onnan bánat és a gond;
Naponta benne vendég csak a gyász, 
Szegény asszony csak bánatkönnyet ont. 
Hfi párja messze idegenben él.
Ha é l! Ezen töpreng a jó anya,
Lelkében nincs tavasz, csak kínzó tél,
Nem lel, ki néki jó hirt mondana.
Előtte imakönyv s a biblia,
Mit évek óta buzgón forgatott,
Volt rá ideje megtanulnia
Nem egy vigasztaló szent mondatot.
Megtartó, nem vesztette el hitét,
Bizalma Istenéhez, nem lazult,
Naponta áldotta a szent igét,
Belőle bízva tűrni megtanult.

*

A jégvirágos ablakok alatt 
Iskolás gyermekek kedves raja,
Kacagva, évödve tovább halad,
A szegény lakba bchallik zaja.
Nyílik az ajtó és rajta belép 
Szegény anya egyetlen gyermeke.
Nem kérdezi, kész-e már az ebéd ?
Ez néki most tán nem is kellene.
Szívét szokatlan öröm tölti el.
Anyja e nagy örömre ráfigyel.
És szól a gyermek anyja oldalán:
Mit mondok néked, édes jó anyám !
Halld csak, tanitónéni mit beszélt!
Hogy hazajön a sok fogoly,
Ki eddig rideg idegenben élt.
Úgy-e könnyed ezután nem omol ? 
llgy-e az én apám is hazatér 
A sok hiába várt levél helyett?
Nem is múlik el még a fagyos tél,
És édes apám már itthon lehet. — 
Tanitónéni azt is mondta ám,
Sok, sok, nagyon sok pénz kell arra majd, 
Hogy hazatérhessen az én apám,
Amíg fa, fű, virág rügyez, kihajt. —
Úgy-e anyám, bár szegének vagyunk 
S nincsen egyebünk, csak e kis szoba, 
Néhány fillérkét majd mi is adunk,
Ezért mindenünk még nem vész oda. 
Adok én is ; bizony én is adok;

Perselyemben néhány fillér akad,
Igaz, többet adnak a gazdagok,
Náluk a forrás bővebben fakad. —
A kis gyermek feltöri perselyét,
S mit gyermekszívvel nyújt, egy kis vagyon. 
Érte, ki számon tart hitet, erényt,
Annak áldása száll rá gazdagon.

Almásy Brúnó.

Dr. N. Söderblom
upsaiai érsek c ikke .

Minden tőle telhetőt elkövet 
evangélikus egyházunk, hogy a rend
kívül kritikus és halálosan komoly 
helyzetéből kisegítse édes magyar 
hazánkat, Ez a nemes szándék volt 
mozgató rugója dr. Raffay Sándor 
evangélikus püspök külföldi útjának 
is s hogy mily eredménnyel, arról 
számol be alábbi közleményünk, 
melyhez dr. Leffler Béla. jelenleg is 
külföldön tartózkodó hittestvérünk jó
voltából jutottunk, aki ott folytatja a 
külföld rokonszenve ébrentartásának 
nagy munkáját, ahol őt Raffay el
hagyni volt kénytelen. Hogy a kül
földiek mily tájékozottak viszonyaink 
felól s mily komoly érdeklődéssel 
viseltetnek irántunk, kiviláglik az up
saiai érsek alábbi nyilvánosságra 
került soraiból : ^

»Égetően fontos kérdés a feleke
zeti kisebbségek kérdése. Ez külö
nösen nagyjelentőségű Magyarország 
azon részeire, melyek most Románia 
és Cseh-Szlovákia uralma alá kerül
tek, valamint Németország azon ré
szeire, melyek tiszta evangélikus és 
nagyrészben tfe ta  német lakosságuk
kal LengyeioAág alá kerülnek. Erre 
nézve a szö^tség hollandiai cso
portja részéről —  Hollandiának több 
száz éves tradíciója van a vallás- 
szabadság kérdésében — már kész 
javaslatok vollfk. Különösen súlyos 
az egykori Mtgyarország helyzete.

Összesen 4 millió volt a protestánsok 
létszáma, azok közül is egy és ‘A 
millió lutheránus, akik az iskolázást 
és az írni-olvasni tudást tekintve, 
Magyarországon a legnagyobb per- 
centszámmal szerepelnek. Iskoláikat, 
gimnáziumaikat, akadémiáikat —  egy 
jogit és három theologiát —  legna
gyobbrészt a saját eszközeikkel ál
landó virágzásban tartották. Hogy 
milyen kritikus a helyzetük most, azt 
elég két ténnyel megvilágítani. A 
román megszállás megakadályoz min
den közlekedést az anyaországgal, 
sőt az egyes egyházi kerületekkel is, 
azonkívül tudatlanságból —  hiszen 
Romániának van a legtöbb analfa
bétája egész Európában —  megaka
dályozza az istentiszteleteket, erő
szakos rendeleteket ad ki és nincs 
semmi érzéke az egyházi személyek 
törvénybiztosította jogaival szemben. 
Még nehezebb és hatásában még 
puszlítóbb az a körülmény, hogy az 
ev. akadémiák az új Magyarország 
halárain kívül feküsznek. Mi a tenni
való? Fenntartani a régieket lehetet
len, újakat felállítani pénzügyi szem
pontból kivihetetlen. Tehát a lét 
vagy nemlét kérdése előtt áll az 
evangélikus keresztyénység és a nyu
gati kultúra egy része, melynek tör
téneti tradíciói is vannak. A vezető
ség tehát egy prejudikátummal és 
kellő analógiával támogatott fölter
jesztést intézett a békekonferencia elé, 
hogy dacára különböző állami hozzá
tartozásnak, az egyházi kapcsolat, 
beleértve ez egyházi iskolaügyet is, 
a régi keretek között tartasséíc fenn. 
Ez az egyetlen módja, hogy meg
akadályozzuk a vallásra és a művelt
ségre nézve oly súlyos következ
ményekkel járó fölbomlást.«

AdakozzuiÉ a H a ra p ó  terjesztésére!
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Raffay püspök 
több időszerű kérdésről.

Raffay Sándor ev. püspöktől, aki
nek erőteljes és értékes egyénisége 
nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a 
közfigyelem és közbecsülés evang. 
egyházunk felé fordult, több időszerű 
kérdésre nyilatkozatot kértünk. Kéré
sünknek lekötelező készséggel tett 
eleget s érdekes nyilatkozatainak első 
részét a következőkben közöljük:

Tapaszta lható -e  a keresztyéa je l 
szó m ellett a fővárosban mélyebb 
le lk i megm ozdulás ?

Erre a kérdésre —  válaszolt 
Raffay —  határozott és örvendező 
igennel felelhetek. Nemcsak a nálunk 
is sokkal élénkebb templomlátogatás 
bizonyítja azt, hanem az egyházhű
ségnek és az áldozatkészségnek lát
ható fellendülése is. Minden egyházi 
ügy jobban érdekli most az embere
ket, mint a vörös megtapodtatás 
előtt. Most sokan nézik más szemmel 
az egyházat és annak munkáját, mióta 
látják, hogy az egyháznak nagyobb 
a policiális jelentősége, mint a leg
jobb rendőrségnek.

De ennél is fontosabbnak ítélem 
azt a lelki közeledést, amely a ke
resztyén egyházak híveinek nagyobb 
részénél valóban őszinte, kisebb ré
szénél még mindig csak kikényszerí- 
tett és hátsó gondolatokkal terhelt, 
itt van pl. a nemzetgyűlés megnyi
tásánál tartott istentiszteletek ügye. 
Igaz, hogy eredetileg nem terveztek

mást, mint csak »Veni Sanctét*, de 
azt is ki kell emelnem, hogy amint 
ezt a miniszterelnöknél szóvá tettem, 
minden vonakodás nélkül belement 
a dologba, csak azt kérte, hogy ne 
tartson a mienk sokáig. És ime a 
magyar nemzetgyűlésen együtt jelen
tünk meg Isten és a világ előtt a 
katholikusokkal és mindenki örült 
neki s egyik római kath. püspök 
volt az első, aki üdvözölt engem és 
örömét fejezte ki, hogy békességesen 
együtt fungáltunk. Már csak ez is 
azt igazolja, hogy a mélyebb lelki 
megmozdulás bekövetkezett, csak ne 
legyen sekélyes és rövidéletü.

A közönségben is észlelhető a 
megváltozás. Az emberek széliében 
hangoztatják a keresztyén egyházak 
békés együttélésének szükségét. Az 
Egyesült Kér- Liga pedig programm- 
szerüen és őszintén törekszik a be
vett keresztyén egyházak egyenjogú
sítására s kérésemre teljes készség
gel adott előterjesztést a miniszter- 
elnökhöz a protestáns istentisztelet 
megtartása érdekében.

Viszont azonban a régi szellemnek 
is vannak jelenségei. A kath. missió- 
társulatban mozogni kezdenek a kon- 
gregációs elemek. Azt hiszem azonban, 
hogy ezeknek nem lesz meg egyelőre 
az az erejük, amivel a háború előtt 
előkészítették a vallástalanság vissza
ható tombolásait Mert mindig a túl
zók viszik be a társadalomba a 
gyűlölködés útján a közönyt és az 
ellenhatást.

Várható-e a  kér. egyesülés je lszava  
nyom ában tartósabb eredmény?

Ha a keresztény egyesülés pártját 
céltudatos és komoly politikusok és nem 
alkalmi stréberek vezetik, akkor a leg
jobb eredményeket várhatjuk az egyesü
léstől. De nem ez egyetlen pártban van 
a keresztyén újabb ébredésnek egyet
len kezessége. Fontosabbnak tartom 

'az t, hogy úgy a kisgazdák pártja, 
mint a középpárt is keresztyén jel
szóval indul harcba. A pártoknak 
tehát mindenike zászlajára irta a 
keresztyén újjászületés jelszavát. 
Most már csak ügyes és gyakorlott 
vezérek kellenek, akik nem engedik, 
hogy a jelszó puszta korteseszközzé 
soványodjék, hanem arra törekszenek, 
hogy megvalósuljon. E téren ránk 
protestánsokra különösen nagy fel
adat vár: az éberen őrködő lelki
ismeret feladata. Nem arra kell töre
kednünk, hogy mohón nyeregbe jus
sunk, hanem csak arra, hogy a 
haladó szekérről bennünket többé 
gyalogszerre le ne felejtsenek.

H o g yan  nyert elhelyezést és hogyan  
fo ly ta tja  működését a pozsonyi theo- 
lóg ia  ? Van-e elég h a llg a tó ja  ?

Még Huszár Károly kultuszminisz
tersége alatt bejelentettem, hogy egye
temes egyházunknak mind a három 
theológiája veszedelemben van s 
részben hozzáférhetetlen. Huszár be
látta a kérdésnek felekezeti érdekeken 
fölül ártó nagy kulturális jelentőségét 
és Tóth és Pékár államtitkárok, majd 
később Imre államtitkárnak is teljes 
készségű támogatására a Keleti Aka-

Tárca.
A nemzeti eszme s a reformok 
szolgálatában Széchenyi és Kossuth 

korában. 2
Irta: Ruzsonyi Béla.

Ezúttal a legnagyobbról akarok 
megemlékezni, Eötvös Józsefről, kinek 
Yninden tollvonása a reformeszméket, 
a javítást,, a magyarság haladását 
szolgálta. Ö azt tartotta, hogy a köl
tészet játékká sülyed, ha elszakad a 
kor vezető eszméitől. Eötvös irodal
munknak s történelmünknek legmé
lyebben érző alakja, rendkívül érzé
keny, az elnyomottak, nyomorban 
szenvedők iránt mély részvétet érző 
szíve volt. A szív költőjének is szok
ták őt nevezni.

Lelkében egy jobb, igazibb világot 
hordott, melyet meg akart valósítani,

s erre, ennek a jobb világnak a meg
valósítására szentelte egész életét.

Első regénye, a Karthauzi is tele 
van már nagy eszmékkel, de ezek 
még általában az egész emberiség 
ügyeire vonatkoznak. Második regé
nye : A falu jegyzője, azonban telje
sen a magyar viszonyokkal foglal
kozik. Egy képzelt vármegyének életét 
rajzolja s ebben a megyében bemu
tatja a megyei rendszernek a régi 
magyar közéletnek minden hibáját, 
visszaélését, bűnét. Gúnyolva Írja le, 
a sok meddő ülésezést. Azt mondja: 
»Nincs nép a föld kerekségén, mely 
annyi üléseket tartana, mint mi.c 
Feltünteti hazánk szegénységét, azt 
a nagy különbséget, mely a nép s a 
nemesség közt van^c Szánakodással 
ír a rongyos födelü, roskadt kunyhók 
halvány, beesett arcú népéről, mely 
csak a sírban pihen »«meg. Több he
lyen szól a göröngyös utakról, a ro
zoga hidakról. A magyar nemesről

fájdalmasan szomorú képet festi, iszik, 
pipáz, agarász, nem törődik semmi 
komoly dologgal.

Két jókora kötetre terjed Eötvös
nek ez a regénye s mindenütt lapja 
tele van a régi, 80 — 100 év előtti 
magyar élet bajaival. Hogy mi volt 
a célja ennek a magyar nemesnek, 
sőt arisztokratának véreinek, saját 
társadalmi osztályának ilyen sötét- 
tónusu rajzával, könnyű kitalálni. Ki 
akarta mutatni a régi rendszer tart
hatatlanságát, meg akarta utáltatni 
a régi hibákat, bizonyította, hogy 
minden téren javításokat, gyökeres 
reformokra van szüksége a magyar
ságnak. A szíven át igyekezett az 
észre, értelemre hatni.

Amennyiben ezek a hibák részben 
megszűntek, ebben, kétségtelen, nagy 
része, érdeme van Eötvösnek is ; az 
pedig, hogy részben még ma is meg
vannak, valóban nem rajta, hanem 
nagy részének hitványságán múlt.

■
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démia Eszterházy-utcai épületének 
első emeletét átengedte a theológia 
elhelyezésére. Itt a kellő tantermek, 
hivatalos helyiségek, az internátus- 
hoz szükséges lakások rendelkezésre 
állanak. A fővárostól 20 felszerelt 
ágyat kaptunk, a Menzától 20 theo- 
lógusnak olcsó ellátást. Az épület 
bútorzatát jórészt az államtól kapjuk. 
Persze mindezt csak ideiglenesen. 
Mert minden attól függ, mi lesz 
Pozsony és Eperjes városával ? Most 
egyelőre el leszünk helyezve s a 
pozsonyi és eperjesi tanárok álláso
kat vesztett részéből s más kisegítő 
erőkből alakított ideiglenes tanári kar 
novemberben megkezdte s március
tól folytatni fogja a tanítást. Hogy 
mennyi lesz a tbeologusok száma, 
azt még nem tudjuk, mert a legtöbb 
fiatalember megszállt területen van, 
akivel érintkezni nem tudunk. M in
denesetre bizunk benne, hogy az 
állam jóakaratú támogatásával a theo- 
logiai oktatás ügyében káros fenn
akadás beállani nem fog. Igaz, hogy 
a régi kényelem sem tér vissza egy
hamar.

Folyam atban  vannak-e  még az  

áttérések? M ennyien  tértek á t?
Az áttérések ma már csak szór

ványosak. Ilyen nagy városban az 
áttérések állandóan folyamatban van
nak. Az 19IV. évben a Deáktéren 
áttért 364 izraelita, a fasorban 142, 
Budán 51, a német egyháznál 59, 
összesen tehát 616. A X. kerületi és 
az óbudai, a kispesti és a környék
beli egyházak adatait most nem

tudom, de nem igen éri el összesen 
sem a 30-at. A hozzánk áttértek 
száma igen csekély a reformátusok
hoz, de különösen a róm. kath. egy
házba tértekhez képest, aminek oka 
az, hogy mi az áttérések elé bizonyos 
akadályokat gördítettünk, minek kö
vetkeztében csak értékes elemek jöt
tek hozzánk.

Lehet-e v a la m i érdemes eredményt 
v árn i a  k ü lfö ld i protestánsoktó l?

Erre a kérdésre már nem oly 
egyszerű a felelet. Elsőbb is mindent 
részletesen elmondani hosszadalmas 
volna. Nagy vonásokban is bajos az 
egészről érthető képet adni. Minden- 
előtt szükséges, hogy az ellenséges 
entente hatalmak protestantizmusát 
a semleges államokétól elkülönítsük. 
Amazokkal ugyanis csak most vettük 
fel az érintkezést, míg a semlege
sekkel állandóan megtartottuk.

Mikor a múlt évek sok nagy 
szenvedésére és borzalmas vérvesz
teségére a Károlyi-féle forradalom 
független és önálló magyar állam 
helyett egy félbolondokból és rom
lottakból álló gyülevészhad társadal
mát teremtette meg és mi láttuk, 
hogy a nemzet és az egyház egész 
élete kockán forog, azonnal megala
kítottunk egy közös protestáns bizott
ságot, amely a prostestantizmus kül
földi összeköttetéseit igyekezett a 
nemzet és az egyház javára kihasz
nálni. Kováts István ref. theol. tanár, 
akkor protestáns kormánybiztos nagy 
buzgósággal karolta fel és támogatta 
ezt az akciót. Ennek szervezését, el

kell ismernem, az akkori kormány 
is, szívesen elősegítette. Különösen 
a közoktatási államtitkár, Juhász 
Nagy Sándor, aki maga is protestáns 
ember, minden módon istápolta. Meg 
is szerveződött a különféle államokba 
indulók kis serege. Az útirány egyike 
Svájcba, másika Hollandiába vitt.

A kiindulás előtt egy sürgönyt 
küldött a bizottság a protestáns 
uralkodókhoz, kérve a magyar pro
testantizmus felkarolását. Két helyről 
válasz is jött ezekre a sürgönyökre 
egy kis biztatással. Azután elindul
tak. Az volt a terv, hogy Qenfból 
és Hágából majd tovább indulnak a 
vándorapostolok. Sajnos, egyetlen 
entente állam sem adott egyetlen 
megbízottunknak sem beutazási en
gedélyt. Vékony ereken, egy-egy 
magánlevél, vagy egy-egy ellenséges 
államból világot látni indult újságíró, 
vagy egyházi férfiú utján lehetett 
csak panaszainkat és kérelmeinket 
a külföldhöz juttatnunk.

Ezért azután küldötteink nagyobb- 
része visszatért, csak egy-két em
berünk maradt önálló helyén Hágá
ban és Qenfben, várva a jobb al
kalmak bekövetkezését. Ekkor új 
terv kovácsolódott. Meg kell kísérel
nünk a még egyetlen lehetőségét: a 
semlegesek útján közelíteni meg az 
ellenséges nagyhatalmakat. Pröhle 
professorral társulva magam indultam 
útra 1919. március elején Svédor
szágba és Dániába, egy csomó pro
paganda iratot vive szétszórás végett. 
Az út nem volt hiábavaló. Bár köz

Következő regényében, melynek 
címe: Magyarország 1514-ben a job
bágyság nagy elnyomását s az ennek 
következtében kitört Dózsa-forradal- 
mat rajzolja —  mintegy intve saját 
korát, hogy szüntesse meg az elnyo
mást, szabadítsa fel a jobbágyságot, 
nehogy a jármát megúnt ismét a nép 
hasonló véres tettekre ragadtassa 
magát.

Van aztán egy vígjátéka: Éljen 
az egyenlőség! melyben az u. n. ál
demokratákat gúnyolja, azokat, akik 
ajkukon hordják ugyan az egyenlőség 
jelszavát, de valóban mit sem akar
nak róla tudni; akik a fölöttük álló
kat magukkal egyenlőknek tartják, 
de a csak egy hajszállal alattuk ál
lókat lenézik. Bizony vannak ilyenek 
napjainkban is bőven! Azt hiszem, 
mindnyájan belátjuk, hogy Eötvös 
ezekkel a munkákkal igen nagy szol
gálatot tett a haladás ügyének. Élet
rajzának írója méltán mondja, hogy

minden munkája nemcsak irodalmi 
mű volt, de tett is a reformok érde
kében.

Itt emlékezem még meg legnagyobb 
elbeszélő költőnkről, A ra n y  János- 
ról is. Ö is azok közé tartozik, kik 
a régi rendszert, különösen a megye- 
rendszert s a választási visszaélése
ket ostromolják. Ezt teszi az Elve
szett alkotmány című komikus épo- 
szában Kigúnyolja a műveletlen ma
radiakat is, a meggondolás nélküli 
hamarfi haladókat is. Tanulságul azt 
hirdeti korának, hogy olvadjon össze 
a maradi és e bakon haladó m agyar; 
kölcsönösen mérsékeljék egymást s 
eréllyel, lelkesedéssel s józansággal 
segítsenek az ország bajain.

Amit Fáy, Qaál, Eötvös, Arany 
tettek, nagyjából ugyanazt cselekedte 
ennek a kornak többi Írója is. Re
gény-, novella- és drámaírók általá
ban gúnyolták, ostorozták elmaradott
ságunkat, hibáinkat, burkoltan vagy

nyíltan hirdették Széchenyi jeligéjét, 
hogy haladnunk, művelődnünk kell.

Ez volt a főgondolatuk: legyünk 
ió magyarok, legyen bennünk erős 
nemzeti érzés, de legyünk egyúttal 
európaiak, ha haladunk, anyagilag 
is, szellemileg is művelődünk. Ma,ez 
már senkinek sem újság, egészen ter
mészetesnek találja mindenki, de a 
száz év előtti kemény koponyáju 
magyar bizony még nem így gondol
kozott. Az még a duhajkodásban, 
nagyivásban, káromkodásban látta a 
magyarságot, ezekben kereste a vir
tust. Ez a duhaj, tanulatlan, világtól 
elmaradt nemes alaposan megkapta 
a magáét a korabeli Íróktól. Annyi
szor nevetségtárgyává tették, hogy 
bizony végre elszégyenlelte magát s 
levetkőzte régi merevségét, belátta a 
haladás szükségességét, vagy vissza
húzódott kúriájának magányába. Az 
újabb nemzedéket pedig már az irók 
egészen másnak nevelték.
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ben kitört itthon a kommunizmus, 
mégis sikeresen és nyugodtan elvé
geztük megbízatásunkat s úgy a dán, 
mint a svéd legfelsőbb körök útján 
eljuttattuk kéréseinket a világ hatal
masaihoz s összes iratainkat magába 
Párisba is. Természetes, hogy ma 
még nem mondhatok el erről az 
útról mindent, csak azt mondhatom, 
hogy Isten megáldotta nehéz vállal
kozásunkat.

Azóta állandó összeköttetésünk 
van Svédországgal, Norvégiával, Dá
niával, Hollandiával, Angliával, Ame
rikával. A kis Svájc hűségesen meg
nyitotta mindig kapuit előttünk, de 
Angliába csak 1919. december 2-án 
kapta meg két képviselőnk a beuta
zási engedélyt. Azóta ott is vannak 
és a hangulat változása igazolja 
buzgóságukat.

Itthon megalakult a külfölddel 
állandó összeköttetést fenntartó pro
testáns-bizottság, mely különböző 
módokon, szakadatlan érintkezésben 
áll az egész külföldi protestantizmus
sal. Mint annak a bizottságnak egy
házi elnöke, legutóbb a varsói evang. 
püspökkel is felvettem a közvetetlen 
érintkezést. A külföldről Magyaror
szágba jövő protestáns kiküldöttek 
rendszerint felkeresnek bennünket, 
így az amerikai ötös bizottság tagjai 
közül Drammond okt. 31-én a Deák
téri templomban szólt is az óriási 
közönséghez, Morehead pedig, a bi
zottság elnöke több napot töltött 
velem és átmenő segélyül 228 ezer 
koronát adott át kiosztás végett. Ö

most van útban ismét hozzánk, hogy 
a további együttműködést megbe
széljük. Az angol-skótok most szer
vezték meg a segélyző magyar bizott
ságot, melyben csak a két protestáns 
egyház megbízottai vehetnek részt. 
A norvégek szintén megindították a 
segélyezést és több vaggon ruhát és 
élelmiszert küldtek részünkre. Söder- 
blom upsalai evang. érsek a napok
ban értesített, hogy ők is küldenek 
segítséget, de egy svéd bizottság már 
itt is van a segítséggel, és nemsokára 
megkezdi a munkát. Itt ki kell emel
nem a svéd testvérek megható együtt
érzését, aminek bizonyságáról és vár
ható következményeiről egészen külön 
kellene ismertetést Írnom.

Templomromok...
Irta : Nagy M iklós.

. . .  A bobai temetőben tehát tem- 
plomroraok vannak; az egykori Va
das-Ülés templomának széthullott 
kövei. Milyen szomorú a temető még 
akkor is, ha fehér virágokkal van 
telehintve, hátha még a sírok mellett 
egy templom romjai is elporlásról, 
széthullásról, szomorú időkről beszél
nek. Milyen nehéz nyomást gyakorol 
lelkünkre minden összeroskadt haj
lék, amelynek fedele alatt valamikor 
egy kis család húzódott meg, ahol 
az alkonyat csendjét imádság szen
telte meg s a nappal világosságát 
gyermekmosoly tette igazán kedvessé. 
De mennyivel inkább elnémul ajakun-

kon a beszéd, ha templom romjain 
akad meg tekintetünk, amelynek leve
gőjét egykor meleggé tette egy gyü
lekezet imádsága, üldözött protes
tánsok, síró asszonyok, menekülő 
gyermekek szívből fakadó szent éneke: 
»Erős vár a mi Istenünk... Ha ő 
velünk, ki ellenünk <

Temetőben templomromok! Milyen 
szomorú kép, milyen leverő még a 
gondolata is! És amikor olvastam 
róluk, az első pillanatban mégis 
megkönnyebbülten emeltem fel feje
met, s elgondoltam; milyen nagy 
áldás, hogy amíg egy templomnak 
széthullott köveire akadunk, addig 
megpihenhetünk sok díszes, vagy 
egyszerű templomunk oltáránál, ahol 
még ma is felcsendül az ének, meg
szólal az Istennek igéje, s felbuzog 
az imádság forrása. Eszembe jutot
tak azok a világhírű dómok, bámu- 
latraméltó szentélyek, amelyek nem
zedékek áldozatáról, évtizedek mun
kájáról beszélnek; történetükről, ér
tékükről könyveket Írtak, sok kiváncsi 
szem vizsgálgatta már régi szépsé
geiket, de ma is úgy állanak, mintha 
nem is szállt volna el felettük száz 
meg száz esztendő ! Eszembe jutottak 
a magyar faluk alacsony, egyszerű 
templomai, amelyek nem most látnak 
először ennyi szomorú arcot, ennyi 
csüggedező, sóhajtozó embert, az 
életet, a hivatást adó magyar haza 
szűk határai között; eszembe jutottak 
azok az égfelé nyúló tornyok, ame
lyeknek harangjaikból másodszor is 
ágyukat öntöttek. . .  És ezek a fényes

Sokat ostorozták az u. n. külföl- 
dieskedő magyart is, azt, aki külföl
det járván, látja elmaradottságunkat, 
hibáinkat s ezért lenézi nemzetét 
ahelyett, hogy Széchenyi s Eötvösként 
idegenben szerzett tapasztalait hazája 
javára használta fe l. . . Egyre dor
gálták, korholták vagy gúnyolták az 
írók sok-sok hibánkat, mint ahogyan 
a jó atya feddi, vagy gúnyolja gyer
mekének hibáit, hogy megjavítsa, he
lyes útra térítse őt.

Ií.

Nézzük most ennek a kornak a 
költőit, dalosait, vájjon Széchenyi 
szellemének hatása, a nemzeti érzés 
és a haladás vágya benne lüktet-e 
dalaikban, vájjon mennyivel támogat
tak a nagy eszméket, mennyiben já
rultak hozzá a szebb jövő megterem
téséhez. Akár eleve is kimondhatjuk, 
hogy halhatatlan az ő érdemük ebből 
a szempontból is, —  de nem lesz

érdektelen kissé beletekinteni e kor 
költészetének szellemébe.

Széchenyi korában, Petőfi és Arany
J. fellépte előtt országosan elismert 
legkiválóbb költőnk Vörösmarty M i
hály volt. A képzelet világában élt ő, 
kacagányos apák szellemhada vette 
őt körül, távol állt a politikától, az 
építő, alkotó munkától: ámde költé
szete szoros összefüggésben van ko
rának törekvéseivel.

Áthatotta az ő lelkét is a magyar
ság felvirágoztatásának gondolata, a 
múlt és jelen hibáinak tudata s a 
haladás vágya. Költészete többé-ke- 
vésbbé szembetűnően szolgálta e 
szent célt.

Elbeszélő költeményei a múlt dicső
ségét zengik, a régi dicsősége, mely 
a< ő korában az| éj homályban ké
sett. A múlt képeit ragyogtatta kor
társai előtt, hogy azok felbuzduljanak 
az ősök példáján s kard helyett tol
lat-, körzőt-, szerszámot ragadva ke-

zükbe ismét dicsővé tegyék a magyar 
nevet.

Vannak azonban olyan költeményei 
is, amelyekben közvetlenül szolgálja 
a nagy eszméket. Néhány versében 
a magyar nőkhöz fordul, korholja 
őket, hogy nem törődnek a haza 
ügyével, égnek az idegenért, majd 
buzdítja őket, hogy bájaikkal hassa
nak a hon jobbjaira: *

„Teremtsék elő azon dicső időt,
Hol a magyar szó s név imádva lesz.“ 

(Az úri hölgyhöz.)
Éhben is mintegy Széchenyit kö

veti Vörösmarty; mert Széchenyi is 
nagy fontosságot tulajdonított a nők 
hatásának, ezért első alapvető nagy 
munkáját a Hitelt »honunk szebb lelkű 
asszonyainak* ajánlotta.

Olykor a gúny mélyreható nyíl
vesszejével támad Vörösmarty hibá
inkra, nemtörődömségünkre. Egyik 
költeményében, melynek címe: >ÁAit 
csinálunk?« azt mondja:
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lomok, alacsony templomok égfelé 
rutató tornyok, mind megannyi út- 
elzöi az oltárokat építő kér. léleknek, 
anubizonyságai a vallásukért áldozni, 
verejtékezni, dolgozni, élni tudó elö- 
jöknek, kicsinyeknek és nagyoknak 
egyaránt. A fennálló templomok mind 
arról beszéltek, hogy valamikor ott 
hangzott a szívek rejtekében — az 
biztosan tudja, aki a szíveket vizs
gálja — a zsoltár szava: >Egy dolgot 
kérek az Úrtól, azért esedezem, hogy 
lakhassam az Úrnak házában életem
nek minden idejében, hogy nézhessem 
az Urnák szépségét és gyönyörköd
hessem az ó templomában!« (27. 
zsoltár 4 ) És ezek a gondolatok, 
amelyek a romokról, a széthullott 
kövekről, a fennálló díszes templomok 
felé fordították tekintetemet, egy pil
lanatig vigasztalóig hatottak, de a 
következő percben egy rövid sóhaj
tásba mégis ezt foglaltam bele: óh  ! 
hacsak az az egy templomrom lenne 
ott a bobai temetőben, hacsak az az 
egy beszélne letűnt nehéz időkről, 
ha nem volna több, talán sok olyan 
templomunk, amelynek már évek óta 
epen csak régi kövei jelölik helyét 
és beszélik egykori dicsőségét! Ma 
még fennállanak ugyan, magas tor
nyaik tetejéről aranyozott kereszt 
világít bele az éjszaka homályába; 
külső díszük talán meg van, —  hi
szen az elődök alapítványai erről 
gondoskodnak — de ha úgy ünnep
napon végig tekintünk az üres pad
sorokon, s hallgatjuk a kevesek aja- 
káról elszálló fáradt éneket, úgy tűnik 
fel az egész alkotás, mintha csak 
rendezett kőrakás lenne az a templom,

„M it csinálnak Magyarhonban ?
Esznek, isznak és dalolnak,“ — 

álmodoznak, szókkal hadakoznak, 
de nem cselekszenek. Jól van, úgy
mond, —  í Csakhogy aztán
Majd ha ember kell a gátra,
Korhely gyáván, ne maradjon senki hátra!*

»A sors és a magyar ember« c. 
költeményben sivár képét rajzol ha
zánkról : gaz veri föl a gazdag föl
det, könyvet nem vesz senki, mert 
csak a kutyabőrnek van becse, gab- 
nánkat, szüretünket a szomszéd söpri 
el, rút posvány fedi a földet, a nép 
>Megvásárolt kezekkel — Egymást 
kiölni kész«, — és mindez azért van, 
mert a magvar a sors szeszélyére 
bizta magát. De majd ezután másként 
lesz! A szeszélyes sors helyett a 
magyar maga veszi kezébe hazájának 
irányítását és munkálkodni kezd.

Ki nem ismerné a »Fóti dalt«, mely
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amely valamikor sokaké volt, de ma 
már csak néhány öreg ember ragasz
kodik hozzá. Én az ilyen temlomokat, 
amelyekbe kevés ember tér be, ame
lyeknek áhitatos csendjében csak 
néhányan akarják igazán vasárnappá, 
áldott ünnepnappá szentelni a pihe
nésre szánt hetedik napot, úgy tekin
tem, bármily fényesek legyenek is 
különben, mintha romok volnának, 
lassan porladó köveik ma is szomorú 
időről beszélnek, lehulló vakolatuk 
a leggonoszabb ellenségnek, a közö
nyösségnek, egy-egy újabb diadalát 
hirdeti!

Földmíielés és növénytermesztés.
Ir ta : Németh Dénes áll. kertészeti felügy.

Melegágyak.
A melegágyba mindaddig ne he

lyezzük el a földet, amig arra alkal
massá nem vált, vagyis amig a 
trágya-alap keret közötti, illetve az 
ablakok alatti része át nem melege
dett, vagy —  amint egyik humoros 
kertmunkásom szokta nevezni —  kiiz
zadt, begyulladt, átbagózott, mert a 
frissen összerakott trágyaalapból kez
detben fejlődő ártalmas gőzök és a 
túlságos meleg a talajt könnyen 
hasznavehetetlenné teszik. Amint 
azonban ez 4— 5 nap múlva már 
megtörtént, ne késlekedjünk s föld 
belehelyezésével. A melegágyba he
lyezendő földnek jó tápdusnak és 
gondosan átrostált kerti talajnak kell 
lenni s hogy nagyobb vízáteresztő

csengő pohár mellett lelkesít, hogy 
tenni is kellene már egyszer valamit.

Ott van végül a Szózat, az ősök 
vérével megszentelt magyar földnek 
parancsa, a rendületlenül! Hány ezer 
es millió magyarnak acélozta meg 
m ir az a Szózat lelkét és karját, 
hány gyöngébe, kishitübe, ingadozóba 
varázsolta vissza a hazaszeretetet, a 
hitet és reményt, hány ezer idegenbe 
szakadt magyart parancsol vissza az 
ősi hanthoz!

Számos hasonló szellemű költe
ménye van még Vörösmartynak, de 
a fölhozott néhányból is tisztán lát
juk, hogy benne is össze volt forrva 
Széchenyi két nagy eszméje: a nem
zetérzés és a haladás, a munka, a 
reformok sürgős megvalósításának 
gondolata. így találjuk ezt a többi 
költőnél is, nagynál, kicsinynél egy-
a r ^ n k  (Fo ly t kÖT.)
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=  H o gyan  =  
lábolunk ki?

I
A nagy világégés üszkei 
lepted a magyar földet. Ezer-| 
éves hazánkat romjaiból kell 5 
újjáépíteni. Az elkövetkezői 
nehéz idők mindenkitől vílá-1 
gos kötelességtudatot, a fele-1 
lősség átérzését és hű köte-§ 
lességteljesítést kívánnak.

Krisztusnak lelke nélkül el-g 
pusztulunk.

Egyedül az evangéliom isteni Éj 
hatalma menthet meg bennün-l 
két. |

Méltán számíthatunk tehát! 
a jóakaratu emberek támoga-| 

jutására azok az intézmények,
2amelyek az evangéliomi szel- 
ilem  megerősítését, Krisztusi 
gügyének diadalra juttatását^

I
tűzték ki célul.

A D un á n tú li Lu th e r-S zö - '£ 
vé tség az evangéliom védel-jj 
mére alakult.

Legyen Ön az első tízezer jj 
között, akik a Szövetség tag- ? 
jaivá lesznek. Senki sem re -8 
mélheti, hogy csak a maga 8 
erejére hagyatva elérhet any-i  
nyit, mint abban az esetben,^ 
ha összefog a vele egy aka-i 
raton levőkkel, egy cél feléri 
törekvőkkel. Egymásra va -| 
gyünk utalva.

A Dunántúli Luther-Szövet- 
ségnek szüksége van Önre; 
Önnek szüksége van a Dunán
túli Luther-Szövetségre.

Jelentkezzék belépésre lel
készénél, tanítójánál, vagy 
Szombathelyen az evangélikus 
püspöki hivatalnál!

Tagsági d íja k : I. alapító 
tagság 200 K, 2. rendes tag
ság egyesnek 6 K, családnak 
9 K. 3. segítő tagság 2 kor.
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képességgel bírjon, homokot kell 
belekeverni olyképen, hogy egyhar- 
mad része tiszta homok legyen. A 
homok belekeverésére egyrészt azért 
van szükség, hogy —  különösen kez
detben a lecsapódó gőzöktől szár
mazó túlsók nedvesség a talajból a 
trágya-alapra visszaszivároghasson, 
másrészt, hogy a gyökérképzédés 
könnyebben történhessen. A meleg
ágyba helyezendő földréteg vastag
sága attól függ, hogy a melegágyat 
hajtatás, vagy palántanyerés céljából 
készitettük-e. Ha a melegágyban 
hajtatni akarunk, akkor 25 ctméter, 
csak palántanevelés végett pedig 15 
ctmtr átlagos vastagságú föltrétegre 
van szükség. Minél vastagabb a 
földréteg, annál kevésbé és egyenet
lenebből tud érvényesülni a trágya
alap melege. Mindazonáltal hajtatás
nál 25 ctméter vastag földrétegre 
okvetlen szükség van, mert addig, 
amig a trágya a föld alatt felső ré
tegében is megfeleljen el nem kor
hadt, a gyökereknek a trágyát elérni 
nem szabad. A földet gondosan, 
mindenhol egyforma vastagságban 
kell a melegágyba helyeznünk, azu
tán pedig a melegyágyat —  az ab
lakok felrakása után — az e célból 
minden egyes ablakra külön-külön 
készült szalmatakarókkal —  be kell 
takarnunk. Addig ugyanis a meleg
ágyba vetni nem szabad, amig a 
földje kellőkép át nem melegedett és 
azt gondosan átkevergetve, újból el 
nem egyengetjük. Mint fentebb emli- 
tettem, a melegágynak minél világo
sabbnak kell lennie, mert ha a nö
vények a melegágyba elegendő vilá
gosságot nem kapnak, akkor a fel- 
nyurgulás következik be náluk, a 
felnyurgult növény pedig —  gyenge 
szára és satnya gyökérzete miatt —  
vagy egyáltalán nem, vagy csak alig- 
alig felel meg a célnak. Minél köze
lebb esik az ablak a talaj felszínéhez, 
annál világosabb, minél távolabban, 
annál sötétebb a melegágy. Általában 
az a szabály, hogy amilyen vastag 
a földréteg, olyan távolságra essék 
annak felszínétől az ablak. Hajtatás 
céljából készült, igen korai meleg
ágyaknál tehát, az ablakoknak a talaj 
felszíntől számított átlagos távolsága 
25 cm. mig a palántanevelés cél
jaira szolgáló későbbi melegágyaknál 
15 cm. Azért kell a nagyon korai 
melegágyaknál nagyobb ablak és talaj 
felszin közötti távolság, mert akkor 
az idő előtti kihűlés veszedelmének 
nincsenek annyira kitéve. Ha később 
a 25, illetve 15 cm.-nyi, ezen fejlő-
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dési tér a növényeknek nem lenne 
elegendő, a keret feljebb emelésével 
könnyen segíthető a bajon. Ha me
legágyunk később esetleg nem bizo
nyulna elegendő melegnek, akkor a 
keret körül rakott régebbi kihűlt trá
gyát friss trágyával kell felcserélni.

A melegágyba háromfélekép vet
hetünk, úgymint szórva, sorba és 
fészekbe. A szórva vetést palánta 
nyerés céljából készült melegágyak
ban alkalmazzuk, mindenkor olyké
pen, hogy a melegágy, melynek 
elkészítése tetemes munkával és be
fektetéssel járt, kellőkép kihasználtas
sák. Általában az a szabály, hogy a 
szórva elvetett magmennyiség minden 
szemének egy négyzet cm.-nyi fejlő
dési tér jusson. Igen apró magvakat, 
hogy tulsürün ne hulljanak, taná
csos korpával, fürészporral, komokkal, 
vagy földdel keverni és úgy elszórni. 
Azután az elszórt magvakat meleg- 
ágyi földdel vékonyan behintjük, úgy, 
hogy minden magszem betakarva 
legyen. Végül pedig a bevetett me
legágy* területet deszkalappal gyengén 
lenyomkodjuk, vigyázattal megöntöz
zük és a melegágyat az ablakok fel
rakása után, a szalmatakarókkal 
betakarjuk. Mindaddig betakarva ma
rad a melegágy, amig a magvak kelni 
nem kezdenek. Mihelyt azonban a 
kelés kezdetét észrevesszük, azonnal 
el kell távolítani a takarókat, hogy a 
fejlődés csirájában lévő, itt-ott már 
kibújt kicsi növények, egyik legfőbb 
életfeltételükhöz, a minél több vilá
gossághoz juthassanak.

Hajtatási célra szolgáló meleg
ágyak bevetési módja mindig a ter
meszteni szándékolt növény ebbeli 
igényeitől függ. Itt is arra kell töre
kednünk, hogy a melegágyat minél 
jobban kihasználva, lehető legjobb 
termesztési sikert érjük el. Azt tartja 
egy régi közmondás, hogy »egy ró
káról két bőrt húz le az ügyes.« Nos 
hát ez a közmondás —  ha helyesen 
végezzük a hajtatást —  gyakorlati 
ténnyé válik, mert kellő hozzáértéssel 
egy melegágyban két, sőt három 
melegágyra való növény is hajtatható. 
A melegágy középhosszára mindig a 
leghosszabb tenyészidőt igényelő nö
vényt kell helyeznünk, illetve vet
nünk, pld. az ugorkát. Az ugorkát is 
egyenesen a melegágyba vethetjük, 
de ennél mégis helyesebb, ha kellő 
hőfokú és világos helyen, pld. nö
vényházban, ennek hiányában, esetleg 
jól fütött szoba vagy konyha helyi
ségben az ablakpárkányon stb. vi
rágcserepekbe vagy gyepszeletekbe
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eszközölt vetései előzetesen palántát 
nevelünk és a már kész palántákat 
visszük a melegágyba. Az ugorka 
nem szereti ha a föld átültetéskor a 
gyökeréről lehull. Ezért tanácsosabb 
a gyöpszeletbe vetés, mint a cserépbe, 
mert mikor a cserépből a palántát 
a földdel együtt kiütjük, megtörténhet, 
hogy a föld a gyökerekről leomlik. 
Azonban ha a palánta gyöpszeletben 
van, akkor minden bolygatás nélkül, 
gyöpszeletestől együtt helyezhető, il
letve siilyeszthető a melegágy tala
jába, úgy, hogy egy-egy ablak alá 
csak 3-—4 palánta jusson.

(Folyt, köv.)

H E T I  K R Ó N IK A .
A kormányzó kiáltványa a nem

zethez. Horthy Miklós kormányzónak 
első kiáltványa szerencsés históriai 
dokumentuma az ő beiktatásának. 
Fejedelmi gondolkozás és férfias ön
tudat önt itt lapidáris sorokba szán
dékot, akaratot és érzelmeket. Ha az 
ember végigolvassa a kurta és súlyos 
mondatokat, az az érzéki benyomása 
támad, mintha egy hatalmas kéz 
döngve csapott volna be egy nagy 
kaput. Ez a kapu választ el két idő
szakot egymástól: a Horthy előttit 
és a Horthy utánit.

Az előbbinek vége. Most jön az ő 
ideje: a szeretet, a türelem, a meg
értés és az igazságosság ideje. Ter
mészetesen nem szentimentális érte
lemben, hanem a kérlelhetetlen, el
szánt akarattól kézenvezetve. Az ő 
ideje, mondjuk, mert óhajtjuk: a bölcs 
parancsolás és az okos engedelmes
ség ideje. Mert nem fog tűrni sem
miféle túlzást, semmi kíméletlen ér
vényesülési vágyakat, elfajult párt
szenvedélyt, osztályharcra való uszí
tást és a termelést bénító izgatást. 
Mindezek fölé borul a köz- és ma
gánélet erkölcseinek a védelme és a 
keresztyén szellem s az irodalmi tisz
taság kultusza. A keresztyén világ
nézetet trónra ülteti és a bosszút és 
gyülölséget lángpallosával kiutasítja 
birodalmából a kormányzó.

A magyar béke ügye. Óriási küz
delem folyik ellenünk, midén szabály
szerűen visszatérőleg egymásután je
lennek meg a külföldi sajtóban a\  
ellenünk hangulatot keltő cikkek, 
valószínűleg nem ok nélkül és nem 
a szerzők önkéntes vállalkozásából. 
De éppen az a körülmény, hogy ily 
rendszeresen támadnak bennünket,
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izonyítja azt, hogy mégis kell lenni 
arátainknak is, különben nem lehetne 
aegérteni, hogy mire való volna el- 
enségeink részéről ez az óriási igye- 
ezet és hírlapi harci készség. Bará- 
aink alatt talán ma még nem szabad 
násokat értenünk, mint az igazságot 
;eresó férfiakat. Nem volt szabad 
lohasem lemondanunk arról, hogy 
lyeneket volt ellenségeink sorában 
s találhatunk. Egészen bizonyos, hogy 
fannak érék, melyek mellettünk dol
goznak, azaz: az igazság mellett. De 
izekről mi csak annyit tudunk, hogy 
fannak; erőik viszonyát azonban 
lem ismerjük.

A pénzügyminiszter törvényjavas
latai. A pénzügyminisztériumban a 
törvényjavaslatok egész sora várja a 
lörvényhozás elé való terjesztését, 
amely törvényjavaslatok mind arra 
vannak hivatva, hogy az alkotmá
nyosa ág visszatértével lerakják jövendő 
közgazdasági életünk alapját.

Legközelebb benyújtja a pénzügy- 
miniszter az indemnitási térvényja
vaslatot, azzal kapcsolatban a javas
latoknak egész sorát terjeszti elő az 
állami pénzügyi igazgatás különböző 
ágazataira kiterjedő törvényhozási 
felhatalmazásokra vonatkozóan.

Ezenkívül készen áll egy tervezet 
a mulatság, a szórakozás és a kár
tyajáték állami megadóztatásáról, va
lamint a mulatóhelyeken elfogyasz
tott étel- és italnemüek ára uián fi
zetendő állami számlaadóról.

Hasonlóke'ppen a legrövidebb időn 
belül előterjeszti a pénzügyminiszter 
a miniszterek fizetésének szabályozá
sáról szóló törvényjavaslatot is, amely 
szintén teljesen elkészült.

Ugyancsak kész a bányailleték fel
emeléséről szóló törvényjavaslat, va
lamint elkészült az Országos Közép
ponti Hitelszövetkezetről, továbbá az 
italmérési jövedékről szóló törvény- 
javaslat is.

Ez idő szerint előkészület alatt áll 
a vagyonkataszter készítéséről szóló 
törvényjavaslat, amelynek a Célja 
megvetni az alapját a háborús terhek 
igazságos elosztásának a polgárság 
között.

Az indemnitási törvényjavaslat be
terjesztésével kapcsolatban ezenkívül 
a pénzügyminiszter terjedelmes jelen
tést fog a nemzetgyűlés elé terjesz
teni a kommunizmus bukása óta tett 
intézkedésekről, továbbá egy jelentést 
az államháztartás és közgazdaság

Í
helyzetéről a kommunizmus bukása 
után.

Páros versek.
— Képviselőhöz. —

Választóid képét úgy viseld serényen, 
Hogy saját képedet sohse érje szégyen. — 
Saját házadtáját okos renddel tartsad; 
Legyen tiszta nálad szív, udvar és ablak. 
Másnak is rontója, ki otthon rossz gazda: 
Az a közjavakat közprédának tartja. 
Becsület, tiszta kéz kell most a magyarnak, 
Hogy leszakadjanak róla a siralmak.
Ne akarj az ország nyakán éldegélni,
Légy önzetlen harcos, légy igazi férfi.
Ne helyi hasznokon járjon sandán szemed, 
Mi hazádnak használ, mindig azt cselekedő. 
Öblös hangon ne hajts a népszerűségen, 
Pártatlan légy minden igaz védelmében. 
Ne riadj, ha a rossz ellened fenekszik: 
Hitvány ember, aki mindenkinek tetszik. 
Ne a szádon hordozd a keresztyénséget: 
Cselekedő, amire az Úr hivott téged. — 

Balogh István.

e g y h á z i k ö z é l e t .
Hírek, hirdetések és minden

nemű befizetések egyenesen a 
kiadóhivatalhoz küldendők.

A kormányzó Kapi püspökhöz. Kapi 
Béla, a dunántúli ev. egyházkerület püs
pöke, Horthy Miklóst Magyarország kor
mányzójává történt megválasztása alkalmá
ból úgy a maga, mint egyházkerülete nevé
ben táviratilag üdvözölte. Erre a kormányzó 
a következő választ küldötte: „Magyaror
szág kormányzójává történt megválasztá
som alkalmával kifejezett jókivánataiért 
fogadja Méltóságod őszinte köszönetemet 
és tolmácsolja azt egyhazkerületi híveinek. 
Horthy Miklós kormányzó.

Raffay püspök megtiszteltetése. A 
Petőfi-Társaságban tizenegy tagsági hely 
üresedett meg. A jelölés március ötödikéig 
megtörtént. Tiszteleti tagoknak jelöiték 
Kozma Andort és Raffay Sándor püspököt.

H orthy M iklós a K á lv in -té ri tem p
lomban. Horthy Mikló«, Magyarország 
kormányzója, vasárnap fiával és szárny
segédével megjelent a Kálvin-téri reformá
tus templomban s résztvett az istentiszte
letben. Szabó Imre lelkész a lelkiismeret 
embereiről tartott prédikációja végén az 
egész gyülekezet bensőséges imájába fog
lalta a kormányzót.

Halálozás. Schöff Gyula ecsényi lel
kész elhalt. Áldás emlékén!

Lelkészválasztások. A kistormási gyü
lekezet lelkészévé Gross Jánost, a somogy- 
döröcskei pedig Wölfel Gyulát választotta 
meg.

Áthelyezés. Kapi Béla püspök Kéri 
János veszprémsúri adminisztrátort Czell- 
döinölkre segédlelkészül, Szabó Gábor se
gédlelkészt Veszprémsúrra adminisztrátorul 
kölcsönösen áthelyezte.

Fegyelmi vizsgálat. A közokt. minisz
ter Kurcz Mihály háromsátori ev. tanító 
ellen az Ausztriához való csatlakozás mel
letti izgatás miatt elrendelte a fegyelmi 
vizsgálat meginditásat.

Templern! Hangverseny szibériai 
hadifoglyaink javára. A Budapesti Evan
gélikus Női Gyámintézet a Deák-téri tem
plomban a szibériai magyar hadifoglyok 
hazaszállításának céljaira magasnivóju tem
plomi hangversenyt rendezett. A tágas 
templom hajóját előkelő közönség töltötte 
meg, amelynek soraiban ott volt József kir. 
herceg és családja, Horthy Miklós kor
mám zó, felesége és leánya, Flederus kon
zul cs a közélet számos kiválóságai. Akoni 
Lajos orgonaművész zeneszáma után Raífay 
Sándor dr. evangélikus püspök mondott 
nagyhatású beszédet. A beszéd után Lich
tenberg Emil karnagy vezetésevei a Buda
pesti Ének- és Zeneegyesület éneke követ
kezett, majd Zsámboky Miklós gordonka
művész, Szemere Árpád, a Magyar Opera
ház tagja, Hubay Jenő dr., az Országos 
Zeneakadémia igazgatója, Székelyhidy Fe
renc dr. és Sz. Marschalkó Rózsi, az Opera
ház tagja szerepeltek. A hangversenyt a 
Himnusz fejezte be.

Konferencia. A Bethánia-egylet az 
Evangéliumi Munkások Szövetségével kar
öltve március 25-től 28-ig Budapesten 
konferenciát rendez. A programúi az ed
digi tervek szerint a következőkép a laku l: 
Március 25-én d. e. imaóra és két előadás 
(1. Holt keresztyénség. I. A magyar nem
zet bűnei.) D. u. közgyűlés. Március 26-án 
pénteken d. u. imaóra és két előadás (2. 
Lágymeleg keresztyénség. II. A magyar 
nemzet szenvedései.) D. u. imaóra és két 
előadás (3. Győzedelmes keresztyénség. 
HL. A magyar nemzet missziója.) Március 
27-én, az evangélikusok gyűlései lesznek, 
melyeken a Bethánia tagjai is épp úgy 
résztvesznek, mint a Bethánia gyűlésein 
az evangélikusok. Március 28-án, vasárnap 
d. e. ünnepélyes istentisztelet a Kálvin-téri 
ref. templomban, d. u. egy előadás (IV. 
Jézus Krisztus, a magyar nemzet egyedüli 
reménysége) és imaóra, este vallásos es
tély a Deák-téri evangélikus templomban. 
A konferencián résztvehet mindenki, aki 
komolyan érdeklődik Isten országa, dolgai 
iránt.

A beledi ev. leányegylet február 8-áu 
tartotta első vallásos estélyét nagy érdek
lődés mellett a zsúfolásig telt templomban. 
A műsor a következő v o lt: Közének : Isten 
felséges alkotmánya. Imát mondott Rózsa 
Sándor lelkész Elnöki megnyitó beszédet 
tartotta Rózsa Jolán. Isten jóságod végte
len . . . Karének Ricinger Ignác tanító 
vezetésével. A domb. Pásztor Árpádtól, 
szavalta Büki Antal. Fehér bárányfelhő... 
Karének Virág a kereszt tövén. Kapi Bé
lától, felolvasta Dancz Ida. A harangszó. 
Nagy Vincétől, szavalta Czirák Irma. Végül 
Rózsa Sándor tartott beszédei a nőneve
lésről a múltban és jelenben. Himnusz. 
Az offertórium 500 koronát jövedelmezett. 
A leányegylet ezután többször is tart val
lásos estét. A leányegylet 60 taggal alakult 
meg. Elnök lett Rózsa Jolán, alclnök Dancz 
Ida. jegyző Büki Ilonka, pénztárnok Büki 
Szidi.

Sárvár. Zotter Gottlieb Amerikából 
hazatért hiítestvérünk az Urnák oltárára 
500 és távollétében itthon elhunyt Mariska 
leánya emlékének megörökítésére alapít
ványul szintén 500 koronát adományozott.

A szilsárkányi gyülekezetben újabban 
a következő adakozások tesznek bizony
ságot az egyházhoz való ragaszkodásról 
és áldozatkészségről: Kiss Bálint és neje 
az anyaegyház fentartására örök alapít
ványul 1000 kor., Büki József s f. Szabó
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Zsófia beledi lakosok az anyagyülekezetnek 
600 kor., a nőegyletnek 200 kor., özv. Ge- 
csényi Ignácné harangalapra 100 K, ugyan
csak ő a Harangszó terjesztésére 50 kor.

Felolvasás. Gömöry Árpád százados, 
a szentgotthárdi ev. gyülekezetnek élő 
hittel ékes tagja érdekes felolvasást tartott 
iegutóbb Szentgotthárdon a szentgotthárdi 
csatáról (1664. aug. 1.) A tótfalusi domb
oldalon, a csata színhelyén nagy közönség 
jelenlétében élénk színekkel lebilincselő 
előadásban rajzolta meg a szentgotthárdi 
csata lefolyását jelentőségét és kihatását- 
A hálás közönség előadásáért meleg óváció- 
ben részesítette a kapernaumi százados
hoz hasonló lelkületű, népszerű kapitányt.

Vásárosfalu. A Harangszó 5-ik számá
ban említett Mátis János és neje Edvi Te
rézia, kik elhunyt gyermekük, Gyula em
lékére a beledi gyülekezetnek 11 ezer ko
ronát adtak, újabban a vásárosfalui leány
egyháznak 400 □ -ö l szántóföldet temető- 
helyül és 7000 koronát uj harangbeszer
zésre adtak. — Illés Lajos és neje Szij 
Zsófia elhunyt leányuk, férj. Bodoki Ist
vánná emlékére 530 koronát harangalapra, 
500 koronát pedig szegénysorsu evang. 
gyermekeknek tankönyvekkel, esetleg ruhá
zattal való segélyezésére adományoztak.

A beledi anyagyülekezet az egyik el- 
rekvirá t harangja helyett közadakozásból 
egy új 185 kg súlyút öntetett. Nemes ver
seny indult meg afelett, ki szállítsa haza 
az új harangot. Az elsőség ifjú Rajts Ist
vánná szül. Rózsa Idáé lett. Most a na
gyobb harangot akarja a gyülekezet be
szerezni. E célra adakozott a már meglevő 
szép összeghez 269 egyháztag 17.117 kor.

U ra iu jfa lu . Joós István és neje Joós 
Julianna (Zsédenv) az urai újfalui templom
renoválási alapra 200 kor. adományoztak.

C S A L Á D I É R TE S ÍTŐ .
Gyászjelentés. Alulírottak, mély fájda

lommal, de Isten akaratán való megnyug
vással tudatjuk a szerető édes anyának, 
nagyanyának, dédanyának s a jó rokonnak 
özv. Szalay Sándorné szül. Nagy Idának 
f. évi február hó 29-én este fél 9 órakor, 
életének 80-ik, özvegységének 31-ik évében 
rövid szenvedés után történt csendes el
hunytét. Szeretett halottunk földi marad
ványait március 2-án d. u. 4 órakor helyez
tük örök nyugvóhelyére. Somlószőilős, 1920. 
február 29-én. „Jöjjetek én hozzám mind
nyájan, kik megfáradva és megterhelve 
vagytok: és én megnyugosztlaktiteket.“ 
(Máté 11. r. 28. v.) Özv. Madár Mátyásné 
szül. Szalay Jolán, Németh Pálné sz. Szalay 
Gizella, dr. Szalay Sándor gyermekei. Özv. 
Szalay Lászlóné szül. Molnár Emilia, dr. 
Szalay Sándorné szül. Kugler Erzsébet 
menyei. Németh Pál veje. Ihász Ferenc, 
Fejes Zsigmond, Kiss Samu unoka vejei. 
Madár Ida férj. Ihász Ferencné, Németh 
Gizella férj. Fejes Zsigmondné, Szalay 
Ilonka, Szalay Sándor, Szalay Eszterbe 
unokái. Ihász Piroska, Kiss Magduska, 
Kiss jenőke dédunokái.
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H Í R E K .
A nemzetgyűlés szünetet tart. A kor

mányzó Huszar Károly helyébe miniszter- 
elnökké Simonyi Szemadam Sándort dezig- 
nálta.

A MOVE előadása. Pruzsinszky Pál 
dr. teológiai igazgató Hazaszeretet és sza
badság címmel a Tiszti Kaszinó díszter
mében (Váci-utca 38.) a MOVE hivatásos 
altiszttagjai és azok felnőtt családtagjai 
részére előadást tartott.

Az elhasznált gyógyszeres edények 
gyűjtése. Kevés és drága a gyógyszeres 
edény, miért is a munkaügyi minisztérium 
elrendelte, hogy a háztartásokban a pad
lásokon és kamrákban lévő elhasznált 
gyógyszeres edényeket össze kell gyűjteni 
és a gyógyszertáraknak be kell szolgáltatni. 
A közönség a maga érdekében is helyesen 
cselekszik, ha a rendeletnek szót fogad és 
a rá nézve értéktelen és hasznavehetetlen 
üres üvegeket a gyógyszertárakhoz vissza
viszi, mert azokat az edény formája és 
minősége szerint 70 —660 fillérért tartoznak 
a gyógyszertárak megvásárolni.

A m erika i zsír a nyomorgóknak. Az 
amerikai osztrák-magyar jótékonysági egye
sület Csikágóból 335Ö kilogram zsírt kül
dött a Magyar Vöröskereszt Egyesületnek 
azzal, hogy a szükölködők között szét
ossza.

A konyhakerti vetőmag drágasága.
A kereskedelmi forgalomban levő konyha
kerti mag hallatlanul megdrágult, annyira, 
hogy e miatt a produkció is veszedelmez- 
tetve van. Ezreket kérnek olyan magvakért 
is, a melyeket itthon termesztenek. A mag
árak a következők: Caríiol 1 kg. 2800— 
4000 korona, kelkáposzta 1 kg. 700 -  800 
korona, vöröskáposzta 800 korona, fejes- 
káposzta 460—1000 korona, kalarábé 800— 
840 korona, sárgarépa 80-280 korona, 
paradicsom 240—600 korona, paprika 140— 
500, vöröshagyma 80—200 korona, ugorka 
120—240, tök 40— 100 korona, sárgadinnye 
300—600, korona, görögdinnye 800—900 
korona, bab 44—6Ó korona, borsó 40—60 
korona kilogramonként.

Rendkívüli mezőgazdasági h ite lek 
engedelmezése. Addig is, inig a mező
gazdasági ingó hitel intézményes meg
szervezése elkövetkezhetik, a kormány a 
földmívelésügyi miniszter kezdésére, külö
nös tekintettel arra, hogy a mezőgazdasági 
tavaszi munkálatok küszöbön állanak, lehe
tővé kívánja tenni, hogy oly gazdaságok, 
a melyek elemi csapás, idegen katonai 
megszállás, forradalmi mozgalmak stb. kö
vetkeztében okozott károsodás folytán 
termelésüket megindítani, vagy az eredeti 
színvonalon föntartani nem volnánk képe
sek, rendkívüli mezőgazdaségi hitelt vehes
senek igénybe.

Joachim porosz herceg a ffé rje  a 
b e rlin i francia m isszióval. Vasárnap 
este Berlin egy előkelő szállójának, az 
Adlon-szállónak éttermében kínos jelene
tek játszódtak le a berlini francia misszió 
és egy német tiszti társaság között, amely 
utóbbinak tagja és egyik aktiv szereplője 
Joachim német herceg, Alfréd herceg fia 
volt. Franciák és németek ültek a teremben 
külön asztaloknál, amikor a zenekar a 
„Deutschland, Deutschland über alles“ 
című ismert indulót kezdte játszani. A né
metek fölállottak, a franciák ülve marad

tak a zene hangjaira, mire Joachim herce 
átkiáltott a francia tisztek asztalához 
„Fölállani, vagy kimenni!“ A franciák net 
reagáltak a fölhívásra, mire kitört a bol 
rány, amely tettlegésséggé fajult.

A Harangszó perselye
A HARANGSZÓ terjesztésére ujabbai 

adakoztak : Pórládony — Berektompaház; 
62 40 K, Erőss Kálmánné Kemenesszent 
márton, Gecsényi Ignácné Szilsárkán; 
50—50 K, Pohánka Ödön Csővár 30 K 
Káldi Imréné Mkeresztur, Németh D. Papi 
20—20 K, Rothermel János Dombóvár H 
K, Szakács József Bpest, özv. Mesterház] 
józsefné Terestyénjákfa 10— 10 K, Simor 
Ferencné Alsómesteri 5 K, Takács Istvár 
Nemescsó 16 K, Józsa Sándor gondnol- 
Mersevát 20 K, Bogies Ilka 4 K, Kovács 
Kálmán, Pető Ferenc, Bankó Sándor, Berek 
Lajos, Nagy Pál, Czelldömölkről 10—IC 
K, M iki Antal 5 K, Somogyi Gábor, Rúzsa 
Ferenc, Tulok Sándor, Jugovics Imre, 
Molnár József Czelldömölkről 4—4 K, 
Bognár Józsefné Czelldömölk 1 K, Pap 
Sándorné felsőmesteri 10 K, Vásárosfalu
ban Németh K , N. N. 10—10 K, Dömötör 
Peter 8 K, Kronecker Sándorné 6 K, Berta 
üáborné, Mátis László 5—5 K, Kármán 
János, Illés Lajos 4—4 K, Takács Jánosné, 
Tompa Károlyné, Teke József 3—3 K, 
Bognár Istvánná 2 K, Töbo névtelen 20
K. A gyűjtést eszközölték Tóth Jenöke, 
Tompa Beluska, Tompa Lacika, Széles 
József, Hántó Sanyi, Némelh Bözsi és Ida, 
Tarján Sanyi.

H I V A T A L OS .
Bélyeget az inségakciónak. Ínségese

inken minden rendelkezésre álló eszközzel 
segiteni akarunk. Felhívjuk ilyenképen is 
az egyes hivatalokat, vállalatokat, üzleteket, 
jószívű embereket, hogy postájukon érkező, 
vagy bárminemű más elhasznált bélyegjei
ket ne dobják félre, s ne mozdítsák elő 
egyesek tisztán személyi érdekeit vele, ha
nem időnként összegyűjtve azokat adják 
oda nemes célra, nyomorbajutottak felse
gélyezésére az inségakciónak (Vármegyeház 
levéltár), mely azokat külföldön értékesíti. 
Minden darabka bélyeg, ha még oly kevés, 
de bizonyos értéket képvisel, s a sok sze
rényebb adományból százak, sőt ezrek le
hetnek, s ha az ily módon egy begyült ősz- 
szeg csak egyetlen Ínséges felsegélyezésére 
elégséges, már azzal is sokat segítettünk.

1— 5

Kedves halottunk emlékét méltó
képen megörökíthetjük, ha van jó 
fényképünk róla. Fényképe után meg
rendelhetjük művészi olajfestésü élet- 
hű arcképét. A címet és feltételeket 
lapunk kiadóhivatala közli.

Egy magányos özvegy református 
hivatalnoknő, ki falun lakik, örökbe 
fogadna református vagy evangélikus ± 
szülőktől származó 10 — 12 éves tel- ' 
jesen árva leányt. — Cím a kiadó- 
hivatalban. 2—2 [.

Nyomatott Wellisch Béla villamüzemü könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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kat küldünk.
M eg je len ik  m inden vasár- 

nap.

Fohász.
A  múlandóságnál? gyersan folyó habja, 

Eleiem §ajcjál, zúgoa riszi, hajija. 

Még alig indullam, még alig reméltem, 

$irem hihilaje már i l l  ran előliem.

Ám ragadjál? leoa éltemel a §abcfi, 

(-sah Te fogadj hozzád, Alyám §a meg
létei?.

*?> minden szenredéssel, mely i l l  lényégéi,

Éleszd bizalmamat, erősítsd fülemet!
|  Madár Mátyás.

Keresztyén egyházak 
egyesülése.

Egészen különös dolog, hogy né
mely kérdésre majdnem egyidejűleg, 
de a legkülönbözőbb irányból jövő 
indítékok terelik rá az ember figyel
mét. így vagyok most a keresztyén 
egyházak egyesítésére célzó törekvé
sekkel. Két napon belül a következők 
történtek meg velem: Egyik buzgó 
hívem csodálkozását fejezte ki afelett, 
hogy hazánkban a református és 
evangélikus egyházak nem iparkod
nak egyesülni; azután a posta kéz
besített egy tavaly júniusban feladott 
londoni újságot, amelyik egy cikké
ben a keresztyén .egyházak megtar
tandó világkonferenciájával foglalko
zik ; végül egy budapesti újságban 
olvasok »protestáns egyesülő törek
vésekről«. Már ebből a halmazaiból 
is következtetni lehet arra, hogy az 
egyesülés kérdése foglalkoztatja a 
lelkeket, s tárgyalásába bele kell 
bocsátkoznunk.

Mindenekelőtt, és mintegy melles
leg szólva, de félreértések kikerülése 
végett megjegyzem, hogy a római 
katholikus egyházzal való egyesülés

kizártnak tartható. Az említett világ- 
konferencia előkészítői miután majd
nem valamennyi keresztyén egyház 
megígérte a konferencián való meg- 
telenést, elmentek Rómába is a pá
pához. A pápa külön kihallgatáson 
fogadta őket s kijelentette, hogy a 
konferenciára nem küldhet megbízot
takat, mert szerinte a római egyház 
előtt való meghódolás az egyesülés
nek egyetlen lehetséges útja. Előre 
bocsátandönak tartottam ezt azért, 
mert esetleg talán olvasóink között 
akadnak olyanok, akik éppen a ró
mai katholikus egyház irányában is 
bizonyos kellemesnek tetsző illúziók
ban í ingatják magukat. M ár p-.Jig 
kell, hogy világosan lássunk és ne 
reménykedjünk ott, ahol minden re
ménykedés hiábavaló. A görögkeleti 
egyházak s az örménykatholikus egy
ház megígérték részvételüket, velük 
tehát az egyesülés nem volna már 
eleve kizárva. A különböző protes
táns egyházak természetesen egyál
talán nem zárkóztak el az egyesülés 
megbeszélésétől.

Az egyesülési törekvések, azoknak 
újabb megnyilvánulásai is, még a 
háború előtti esztendőkbe nyúlnak 
vissza. Ezt sem azért említem meg, 
mintha e réven a mozgalom komoly
ságát akarnám megvilágításba he
lyezni. Megemlítem, mert vizsgálat 
alá kell vetnünk, hogy a világháború 
milyen irányban befolyásolta ezt a 
törekvést, amely a keresztyénségnek 
lényegéből adódik. Persze azt gon
dolhatná valaki, hogy a gyűlöletnek 
és mindenféle szenvedélynek az a 
féktelen, vulkanikus kitörése, amelyet 
a rövidség kedvéért egyszerűen há
borúnak nevezünk, de amelynek mi
voltát ez a szó inkább eltitkolja, mint 
kifejezi, —  az egyesülési törekvések
nek akadályokat állított, azokat meg
nehezítette, szinte kilátástalanokká 
tette. Ez megtörténhetett volna, ha a 
háború nem az lenne, ami, tudniillik

istencsapás. Ha nyomában nem az 
következik, ami bekövetkezett, tudni
illik általános elégedetlenség, forron
gás, a lelkeknek és lelkiismereteknek 
háborgása és hánykolódása. Tény az, 
hogy a háború győzőkben és legyő
zőitekben egyaránt felébresztette a 
lebirhatatlan nagy nyugtalanságot az 
emberiség életének íundamentomait 
illetőleg. A kiöntött vér az egekre 
kiált s a tengernyi szenvedés, a po
koli gazság az emberek millióiban 
vetette fel a kérdést: hol van az igaz
ság, a jog, az erkölcs, a szeretet ? 
A kérdező lelkeket lehet ideig-óráig 
ámítani, hitegetni, jobbra vagy balra 

sót m^g lehet p  Jbálkozni 
a kérdések elnémításával is.

A keresztyénségaek azonban ép
pen ebben a nagy összeomlásban, a 
mezítelenre vetkóztetett lelkeknek eb
ben a vergődésében egy páratlanul 
kedvező alkalom adatott arra, hogy 
az evangéliom fényével végigpász
tázza a sötétben háborgó néptengert 
s utat, irányt jelöljön a veszni té rik 
nek a menekülésre, a dolgozni aka
róknak a munkálkodásra. Ha nem 
vagyunk süketek és vakok, meg kell 
értenünk, látnunk kell, hogy a keresz
tyénségnek szinte páratlan alkalom 
adódott arra, hogy minden benne rejlő 
isteni talentomával, miden kegyelmi 
ajándékával, minden ihlető és szer
vező, vezető és szolgáló ereiével meg
jelenjen az aratásra megérett mező
kön.

Ámde minél elevenebben, húsúnkba 
és lelkűnkbe vágóbban átérezzük ezek
nek az időknek a keresztyénség tör
ténetében egyedülvalóságát, minél 
égetőbb szükségét érezzük annak, 
hogy a nyugtalanul zajló hullámok 
felett a Krisztus keresztjének sugarai 
hintsék szét a bocsánatnak, az en- 
gesztelésnek, a megváltásnak sugarait: 
annál élénkebb, annál szívbemarko- 
lóbb lesz a felelősségnek érzete is. 
Annál inkább megkap bennünket a
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reánk váró feladat korbácsoló sürge
tése: »Eljő az éjszaka, mikor senki 
sem munkálkodhatik I« Lehet-e szív, 
elme és lélek, mely az Úr e szavai
nak rettenetes komolyságát át ne 
érezné ?

Az egyház munkája Jézus mun
kájának folytatása. >ó szabadítja 
meg az ő népét annak bűneiből.« 
Ez a Jézus munkája. Hogy ezt a 
megszabadíió munkát folytathassa, 
nem kell-e a keresztyénségnek azt 
kérdezni: milyen mértékben hagyta 
magát az egyház megfertőzni a nép 
bűneivel ? s ezáltal milyen mértékben 
tette magát alkalmatlanná arra, hogy 
Jézus munkáját folytassa?

Az egyháznak, a keresztyénségnek, 
a vallásnak sok ellensége, sok rossz
akaratú bírálója van. De a bírálato
kat nem szabad átokkal, vagy leki
csinyléssel, vagy elnémítással elintézni. 
Meg kell vizsgálni, hogy a bírálat 
mennyiben jogosult. Rosszakaratú, 
vagy csak barátságtalan bírálók is 
azt mondják, hogy az egyházak nem 
értik meg az idők jelét, nem ráter
mettek arra a munkára, amelyre hi
vatva vannak. S egyik igen súlyos 
érvük az, hogy a különböző keresz
tyén egyházak féltékenységgel, irigy
séggel, haraggal néznek egymásra, 
ahelyett, hogy a Mesterük és Uruk 
zászlóját egyesült erővel igyekezné-

Tárca.
A nemzeti eszme, s reformok 
szolgálatában Széchenyi és Kos

suth korában. 3
Irta: Ruzsonyi Béla.

Garay Ján§snak, a közismert Ob- 
ritus szerzőjének lantja is a refor
mok, Széchenyi, Kossuth törekvései
nek szolgálatában állott. Nagyszámú 
hazafias költeménye van, melyekben 
Sz. illetve Kossuth elveit hirdeti, ter
jeszti a költészet erejével.

Hymnusában szebb jövendőt esd 
Árpád nemzetére, egységért, áldásért 
fohászkodik.

Mint Vörösmarty, ő is buzdítja a 
hölgyeket, hogy legyenek éltetői a 
magyar hazának, (Hölgyeinkhez) le
gyenek honleányok, mert úgymond : 
>Te egy alvó hazának, Lányául szü
lettél, Fölébredő nemzetnek Anyjává 
lettél.« Neveljék gyermekeiket haza
szeretetre, »hogy légyen, ami nincsen, 
egység e bús hazán.« Magyar hölgy.

Nem egyszer az országgyűléshez 
intézi szavát. Fáj neki, hogy még

nek diadalra segíteni. Ez a vád igaz. 
De csak részben Mert az is bizo
nyos, kogy a legjobbakban megvan 
a vágy az egyesülésre. Csak egy baj 
van, hogy még nem találtuk meg azt 
az utat, amelyet járva egyesülnénk a 
közös munkában. Az egyesülés gya
korlati megvalósításának módját még 
nem fedeztük fel. Valamit azonban 
tennünk kell. így nem maradhatunk, 
mert a mai állapot egy lehetetlen, 
egy tarthatatlan állapot, amelyben 
eltespedünk, elrozsdásodunk.

A magyarországi protestáns egy
házak előtt felvetjük azt a komoly 
kérdést: gondelják-e, hogy össze
egyeztethető ez a két dolog: egyik 
felől a keresztyénség nemzetépít« és 
nemzetmentő erejének és hivatásának 
hangoztatása, a másik felől az a nem
törődömség, amellyel az egyházak 
egymás iránt viseltetnek? S felvetjük 
azt a másik komoly kérdést: gendol- 
ják-e, h«gy Jézus Krisztus ezekben 
az időkben jóváhagyja a protestáns 
egyházaknak ezt a magatartását?

Jézus így imádkozott érettünk: 
»Én ő érettök oda szentelem maga
mat, hogy ők is megszenteltekké le
gyenek az igazságban. De nemcsak 
ő érettük (a tanítványokért) könyör- 
gök, hanem azokért is, akik az ő 
beszédökre hisznek majd és bennem 
(minden keresztyénért); hogy mind

mindig deákul tárgyalnak. (Programm).
Buzdít, hogy egység legyen köz

tünk lélekben, nyelvben, egy legyen 
a törvény »mely Ítél fölöttünk, Bárha 
jobbágy, bárha úr, Volt szülőnk s 
szülöttünk’« (Orszgy. szózat 1843.) 
»Kelet népéhez« — szólván ostorozza 
Árpád népét elkorcsosodása, tétlen
sége miatt. A föld csak félannyit te
rem, mint teremhetne, »mert a nép 
rajt bérigát visel.« Kezeinket sem 
használjuk ki. »Földön, vizen és a 
népen, Isten átka fekszik szörnyüké- 
pen 1« De föl most már, keletnek népe, 
tettre föl: oldassák meg a föld bi
lincse, szálljunk tengerre, adjunk föl
det a jobbágyaknak, a közjóból s te- 
herből mindenki egyaránt vegyen 
részt. Garay költeményei is a kor 
leikéből születtek, a kor eszméinek 
terjesztői voltak.

Kor- és pályatársának Czuczor 
Gergely paptanár költőnknek versei 
között is azok a legértékesebbek, 
melyeket a koreszmék sugalltak. 
Egyik költeményében (Kifakadás 1844) 
merészen kifakad, hogy gyűléseink 
kúfártanyák, hegy a választásokat 
dorbélozás előzi meg, hogy a tenger

nyfájan egyek legyenek; amint te én 
bennem, Atyám, és én tebenned, hogy 
ők is egyek legyenek mi bennünk: 
hogy elhigyje a világ, hogy te küld- 
tél engem.« Ennek az imádságnak 
minden szava, az utolsó mondata is 
felel a felvetett két kérdésre. Meg
hallják-e ezt a feleletet a magyaror
szági protestánsok? Iparkodnak-e 
egyesülni ? Meglesz-e bennök a ko
moly szándék ?

»Eljő az éjszaka, mikor senki sem 
munkálkodhatik!« N. K.

Templomromok...
Irta : Nagy Miklós.

Templomot Igazán templommá csak 
az imádkozó lelkek avathatják, a tem
plom akkor lesz az Úrnak háza, ha az 
élettelen, hideg kőfalak között, a meny- 
nyezet alatt, az oszlopok mellett mele
gen érző szívek dobognak, amelyekben 
a Lélek, az Isten lakozik 1 Tehát ame
lyik templomnak hiába nyílnak meg 
ajtói a vasárnapok reggelén, vagy 
délutánján a hívek serege előtt, az a 
templom romokban hever, s ezek a 
romok még elszomorítóbbak, még 
fájdalmasabbak, mint azok a temető 
földjén heverő kövek, amelyekről 
már azt sem tudjuk, oltárok lépcsőjét 
tartották-e, vagy a fundamentum al-

beszéd között csak kis zátonysziget 
a tett. Másokban a haladás, a refor
mok ellenségét gúnyolja. »Nemzeti 
énekében« a magyar nemzetet s a 
nemzetiségeket inti összetartásra, 
együttérzésre. Az egyszerű népnek 
szánt u. n. Paprikás verseiben a köz
nép hibáit; nemtörődömség, pálinka- 
ivás, korai házasság stb. gúnyolja 
javító célzattal. A szabadságharc alatt 
Riadójával végsőkig menő küzdelemre 
riasztja a magyart. Ezért a versért 
nehéz börtönbüntetést is szenvedett.

Széchenyi és az ő eszméinek ka
tonái felkeltették a nemzetben a ha
ladás és a nemzeti, meg emberi sza
badság vágyát, sokat meg is valósí
tottak eszméikből, de nagy ellenál
lással is találkoztak a bécsi udvarnak, 
az uralkodó körének s a régi jogokat 
féltő nemességnek részéről. De nem 
volt már megállás! Az öntudatra éb
redt nemzet most már követelt! 
Széchenyi szerepét most már a 40-es 
években Kossuth Lajos vette át. ő  
is a nemzetnek őserőtől duzzadó lei
kéből pattant elő.

(Folyt köv.)



ján emelték a templom nehéz súlyát, 
mert Vadas-Ülés templomát ellensé
ges kéz döntötte le, a mi szép tem
plomainkat pedig mi magunk rom
boljuk közönyösségünkkel. Pedig ma 
épen nem volna szabad üres tem
plomokra, ilyen modern, új romokra 
akadni, hiszen életünk boldogsága, 
jövendőnk, nemzetünk fenmaradása 
jórészt attól függ: mennyire telnek 
meg a hívők seregével épen a pro
testáns templomok s miként ünnepel
jük meg igazán Istennek tetsző módon 
a vasárnapot! Vigyázzon minden 
hivő, hogy az ő gyülekezetének 
temploma valóban az Ürnak háza 
legyen, s az ünnep napsugara ne- 
csak egy rendezett kőrakást találjon 
helyén, hanem megvilágítsa egy ün
neplő, imádkozó gyülekezet arcát. 
Mindegyikünk úgy tekintsen körül, 
mintha egyedül rajta állana, hogy a 
templom megteljék s ezáltal igazán 
az Úr házává magasztosuljon. Mert 
ezekre van igazán nagy szükség, 
hiszen Ezékiel próféta látomása (Ezé- 
kiel 47.) nem egy szétfoszló, tova
tűnő álom, hanem egy örök, isteni 
törvény, melyet megmásítani nem 
tudnak sem századok, sem ezredévek, 
sem jelenvalók, sem következendők: 
a templomok oltáránál fakad fel az 
élet vizének forrása, mely végig 
folyik a templomon, alácsörgedezik 
a templom lépcsőjén, s új tavaszt, 
új virulást, életet visz mindenfelé a 
kiégett forró pusztaságban! Ugy-e 
mi élni akarunk ! ? Tiltakozunk ellen
ségeink halálos Ítélete ellen; imád
kozva borulunk ama szent, nagy 
reményünk fölé, hogy a magyar föld 
véres romokkal takart rögei felett, 
lesz még új élet, s ha nem is víg, 
de legalább jobb esztendő! Azért 
ne felejtsük, hogy ennek az új élet
nek, a magyarság új életének, újabb 
ezer évnek az a feltétele, hogy a mi 
hazánk földjét is megöntözze a pro
testáns templomok szent oltárainál 
felfakadó forrásvíz, az evangélium, 
de amely csak addig csörgedezik alá 
jótékony erejével a kihalt puszta
ságra, amíg a templom romjai, szét
hullott kövei el nem borítják, vagyis 
amíg az Urnák háza megtelik Isten
hez vágyó kegyelmet kereső emberek
kel ! Magyarok! Protestánsok! ha 
élni akartok, siessetek az oltárok 
forrásvizéhez ; siessetek a templomok 
védő bástyáihoz, ott teljesedjetek be 
egy új élet reményével, ott »öltöz- 
zétek fel az Istennek minden fegy
verét, amellyel ama gonosznak min
den tüzes nyilát megolthatjátok.« 
(Ef. 6, 11.) Á templomból veletek
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együtt, utánatok kilép az életnek vize 
az elpusztult szegény országra ! Tem
plomaitok ne legyenek üresek, romok, 
kőrakások! Ne romboljátok ti maga
tok a szent helyet, mert azok a 
templomok, melyeket saját népünk 
rombol le, vidékeket, országokat te
metnek magú a lá !

De még tovább is mehetünk ! Em
lékezzünk azokról a templomokról, 
amelyekről manapság már olyan 
kevesen tudnak s talán meg is lepi 
őket az apostol szava: »Avagy nem 
tudjátok-e, hogy a ti testetek a ben
netek lakozó Szent Léleknek tem
ploma, amelyet Istentől nyertetek ? . . . 
Nem tudjátok-e, hogy ti az Isten 
temploma vagytok és az Isten Lelke 
lakozik bennetek?...« (I. Kor. 6, 19, 
3, 16.) Ez a beszéd a kőből épült 
szent hajlékokról az emberre, az 
Isten Lelkének élő templomaira for
dítja tekintetünket: Emberek! az
Isten templomai vagytok; testetek 
legyen hát a Szent Léleknek otthona I 
Milyen kevesen tudják —  mert nem 
olvassák a bibliát, —  hogy a leg
szebb templom akkor épült fel, ami
dőn Isten megteremtette az első 
embert és formált a föld porából 
lakást, templomot az ő Lelkének, és 
milyen dicső, fényes templomot! A 
szem csillogásától, az ajkak imád- 
ságos beszédétől, a kenyeret kereső, 
alamizsnát osztó, könyeket letörlő 
kezekig, mennyi drágaságuk van 
ezeknek az élő templomoknak ! Meny
nyire kell ezekre vigyázni, hogy 
valamiképpen romokká ne legyenek 
ezek az isten keze által formált leg
szebb templomok! De vizsgáljuk 
csak meg őket: nem akadunk-e itt 
is romokra, széthullott kövekre? íme 
sokaknál azon az ajkon, amelyen az 
imádság s a megbocsátás igéinek 
kellene hangzani, káramló beszéd, 
botránkoztató szó fakad. Az a nyelv, 
amelynek Istent dicsérő szent éne
ket kellene mondani, mert erre van 
teremtve, »nagy dolgokon hányja 
magát«, az irigységnek, a viszálynak 
szavait hajtogatja, »lángba borítja 
életünk folyását, maga is lángba 
boríttatván a gyehennától.« (Jakab 1.) 
Azok a szemek, melyeket azért adott 
Isten, hogy meglássuk az ő szép, 
szabad világát, hogy a csillogó har- 
matcsepp, a hajlongó fűszál is hir
dethesse előttünk az ő dicsőséget, 
hatalmát, milyen szívesen akadnak 
meg olyan képeken, olyan jeleneteken 
amelyeknek látása letörli a lélek 
hamvát s kiöli az emberből a szemér
met, >a test lelkiismeretét.« És azok 
a kezek, amelyekkel könyeket kellene''

99.

letörölni, özvegyeket árvákat kellene 
gyámolítani, felemelni, . . .v é r t  on
tanak, fenyegetőleg emelkednek fel 
s fájdalmat okoznak I így teszi sok 
ember átokká saját magán és ember
társain az Istennek áldását s így 
rombolja a legszebb templomokat, 
az élő templomokat! Vagy ott van 
az egészség, a Teremtő egyik leg
nagyobb áldása, az ifjúság, az élet
nek kedves ajándéka, amiket harcos 
védekezéssel kellene védeni; de az 
a méreg, amit a kábító örömök víg 
óráiban könnyelmüenszívtak magukba, 
már hány ember arcát torzította el 
s tette sötétté egykori szelid nézésü
ket ; szemük téveteg pillantása min
dig csak arról beszél: itt már romba- 
dőlt a Lélek temploma, alig látható 
vonásokban tünedezik elő nagy ritkán, 
imitt-amott az Isten képe, hol lehet 
itt meglátni az örökkévalóság szá
mára teremtett embert ?! Nézzük 
csak meg: hány olyan emberroncs 
jár közöttünk, akik maguk rombolták 
le önkezükkel a Lélek templomát, 
testüket! —  Újra templomromokhoz 
érkeztünk... és ez nem is lehet 
máskép ott, ahol a kőből épült 
templomok üresek, elhagyatottak, 
ahol az oltárok új életet adó forrás
vizéhez nem sietnek a szomjazó lelkek. 
Aki elfelejt imádkozni, megtanul át- 
kozódni, aki nem nyújtja ki kezét 
segítségre, jó cselekedetre, egyszer- 
csak elindul a rombolás útján pusz
títani ; aki elfelejtkezik az ősök épí
tette templomokról, lassanként szívé
ben is lerombolja az Isten oltárát, 
s elfelejti, hogy az ő teste a benne 
lakozó Léleknek temploma ! íme így 
kapcsolódik össze elszakíthatatlan 
erősséggel az Urnák háza és a mi 
életünknek hajléka. Az egyiknek meg
romlása, összeomlása maga után 
vonja a másiknak pusztulását. >Ha 
valaki az Istennek templomát meg
rontja, megrontja ót az Isten !« (I. Kor. 
317.) Fáj az igazság, de mégis ki 
kell mondani: mindenfelé templom
ro m o k ... templomromok!

Ki ne akarná, hogy a romboló 
karok helyett segítő kezek támadja
nak, a most még átkozódó ajkak 
imádkozni tanuljanak, a botránkoz
tató szemek újra megtalálják az igazi 
szépségeket, hogy az emberroncsok 
után jöjjön egy testben-lélekben erős, 
egészséges új nemzedék, amelynek 
minden egyes tagja érezze, hogy ő 
az Isten lelkének élő temploma; ki 
ne várná az »új eget és új földet,« 
amelyen nem lesznek templomromok ! 
Azért induljunk el templomaink felé, 
mint tették a mi elődeink, s onnét
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hozzuk el mi is azt az erőt, amely 
igazi életre képesít. Amint újra meg
telnek a kőből épült templomok, úgy 
majd felépül a szívekben is a le
rombolt oltár s hallunk új harang
szót a kihalt pusztaságban. Pel erre 
a munkára 1 »Akik az Úrban bíznak, 
azoknak ereje megújul I<

Nemzetgyűlés.
A korm ány p ro g ram m ja . 1848 :X X .

Élénk érdeklődéssel vártuk az uj 
miniszterelnöknek, Simonyi Semadam 
bemutatkozását a nemzetgyűlésen. 
Miután sikerült a pártokkal meg
egyeznie, a kormányt megalakítania, 
márc. 17-én mutatkozott be a nem
zetgyűlés előtt. A nemzetgyűlés figye
lemmel hallgatta Simonyi Semadam-ot, 
aki nem annyira az érzésekre ható 
szónok, mint inkább az értelemhez 
beszél.

Beszédének feltűnő részét képezi 
a hely, ahol a pártok szövetségére 
utal s ahol egyben célzást tesz a 
románok lassú visszavonulására.

A legnagyobb melegséggel nyilat
kozott a miniszterelnök a tisztvise
lőkről, a kiknek nyomasztó helyzetén 
sürgősen segíteni kell. De már a 
pénzügyi kérdések taglalásával, a 
midőn utalt azokra az óriási terhekre, 
amelyeket a gazdasági konszolidá
ció érdekében mindenkinek vállalnia 
és viselnie kell, vegyes érzelmeket 
keltett. Ellenben osztatlan tetszéssel 
találkozott, a midőn megemlékezett 
a nemzeti hadseregről. Majd a ka
tonai kérdéssel kapcsolatban a fegy
veres erőnek alkotmányos megszer
vezését és a felelős honvédelmi mi
niszternek való alárendelését helyezte 
kilátásba.

Közgazdaság, ipar és a munkás
kérdés, földreform, katolikus autonó
mia, a közoktatás keresztény és 
nemzeti iránya, a rendőrség államo
sítása stb. sorra felvonult a minisz
terelnök program-vallásában, mindez 
azzal a körülírással, hogy ezek sür
gősen megoldandó faladatok s hogy 
a kormány ezekből csak annyit fog
lalt bele programjába, a mennyit ez 
a mai nemzetgyűlés megoldhat.

*
Azután következett a beszédnek 

az izgalmas fordulata.
Simonyi-Semadam felolvasta a 

békebizottság elnökének, Apponyi 
Albert grófnak a kormányhoz intézett 
levelét, a melyben rámutat a külföl
dön elterjedt káros hírekre, azzal a

U«J——■ —

súlyos záradékkal, hogy ezek az 
állapotok a békeakció sikerét vesze- 
delmeztetik.

Mindjárt az első mondatok el
hangzása után mozgás keletkezett az 
egész Házban s a miniszterelnöknek 
meg kellett küzdenie azokkal a heves 
közbeszólásokkal, a melyek részint 
a háta mögött, részint pedig a szélső 
baloldalról sűrűén zavarták.

Védekezéséül a szemrehányások 
özönével szemben kiemelte Apponyi 
levelének fontosságát. A miniszter- 
elnök kerve kérte mindazokat, akiket 
illet, hogy a gyűlöletet és az indula
tokat égessék el most a hazaszeretet 
oltárán.

Amikor Simonyi miniszterelnök 
befejezte beszédét, olyan nyugtalan
ság és olyan lázas izgalom volt az 
egész Házban, hogy a viharjósok már 
a falra festették a robbanást.

*
Midőn az ülés újból megnyílt, a 

keresztény nemzeti pártnak egy sima- 
szavu szónoka, — Dömötör Mihály 
— tapintatosan szóvátette az Apponyi 
levele nyomán fölfakadt aggodalma
kat. Egy kisgazdapárti képviselő, —  
Rendes János — pedig figyelmeztette 
a miniszterelnököt, hogy kifelejtette 
beszédéből az 1848 : XX. törv.-cikket.

Ezek után szólalt föl újra Simonyi- 
Semadam s nyomatékosan hangoz
tatta, hogy távolról sem azonosítja 
magát az Apponyi levelében foglalt 
adatokkal. Az ezredrésze sem igaz 
abból, a mit a külföldi sajtó rosszin
dulattal terjeszt rólunk. De hozzátette: 
éppen Apponyi levele mutatja, meny
nyire káros minden magánakció, a 
mit a külföldön rágalmazó had
járatra használnak ki az ország 
ellen. A mi pedig az 1848. XX. tör
vénycikket illeti, ezt a miniszterelnök 
a csata hevében csakugyan kifelejtette 
beszédéből s most kijejentette, hogy 
ennek a törvénynek végrehajtását a 
katolikus autonómia életbeléptetésével 
egyidőben tervezi.

A kékpénz felülbélyegzése és a 
kényszerkőlcsőn.

A békeszerződés tervezetének 189. 
§-a szerint az osztrák szerződés 
életbelépte utáni két hónapon belül 
azok az államok, melyek az egykori 
monarchia valamely területét meg
kapták, vagy amelyek a monarchia 
széteséséből keletkeztek, Ausztriát és 
Magyarországot is beleértve, ha még 
nem tették, kötelesek az Osztrák-

Magyar Banknak területeiken lévő 
bankjegyeit egy külön bélyeggel le
bélyegezni.

Ezt a műveletet ezek az államok 
már végre is hajtották, egyedül Len
gyelország és Magyarország az, ahol 
a bankjegyek fölülbélyegzése mind- 
ezideig nem történt meg. Lengyel- 
országban azért nem, mert ott a 
koronát a felülbélyegzés helyett len
gyel márkára cserélik be, nálunk 
pedig azért nem, mert itt a proletár- 
diktatúra, majd a román megszállás 
ideje alatt ilyen intézkedést nem le
hetett végrehajtani. Hogy a bank
jegyek fölülbélyegzése mielőbb nálunk 
is megtörténjék, az főleg azért kí
vánatos, mert a felülbélyegzéssel 
kapcsolatban fölveendő kényszer- 
kölcsönre az államkincstárnak most 
már sürgős szüksége van.

Az államkincstár jelenleg abban 
a helyzetben van, hogy az óriási 
állami kiadásokkal szemben számot
tevő bevételek alig vannak. Az állami 
szükségletek födözcséről múlhatat
lanul gondoskodni kell s erre jelen
legi helyzetünkben, addig, amig si
kerülni fog az állami bevételeket a 
kiadásokkal egyensúlyba hozni, nincs 
más mód, mint vagy kölcsönt föl
venni vagy államjegyeket kibocsátani. 
Ez utóbbi mód növelné a forgalom
ban lévő papirospénz tömegét, mely
nek káros hatását közgazdaságunk 
annyira érzi és amely tagadhatat
lanul egyik oka pénzünk elértékte
lenedésének. A kényszerkölcsönt tehát 
állampénzügyi és közgazdasági szem
pontok egyaránt indokolják. A pénz
ügyminiszter kijelentette, hogy ó 
teljes tudatában van annak az ellen
vetésnek, hogy az ilyen kényszer- 
kölcsön bizonyos igazságtalansággal 
jár, mert e kölcsönben az egyes 
gazdasági alanyok nem vagyonuk 
arányában részesednek, hanem az 
ilyen kényszerkőlcsőn azt éri, akinek 
birtokában a bankjegymennyiség épen 
van. Ennek az igazságtalanságnak 
ellensúlyozását az államkincstár az
zal véli elérni, ha a kényszerkőlcsőn 
után megfelelő kamatot fizet.

Sasok — hollók.
Ftt vannaka hollók—azt gondolják, meghalt— 
Undok csőreiket hogy testébe vájják. . .  
Hisz olcsó a préda, —nem kel! érte hős kard... 
Nem kell rettegni sem, — vissza még nem

[vágják . .  .
Károghat a holló — beteg a sas madár,. . .  
Áléit a büszke sas, — hollóé a határ.
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Lelki szemeimmel messze múlt ba lá tok : 
Tenger volt hazámon akkor is az átok : 
Magyart magyar falta s egész világ marta 
5 mégis volt egy jelszó: „Rajta kuruc rajta!" 
Ez volt az az idő, — rongyokban is fényes!... 
Ma, mint tündérálom olyan tüneményes.

Lelki szemeimmel közel múltba látok:
A csatamezőkön nyílnak vérvirágok . . . 
Magyar fegyvereken glória és babér. . . 
Tenger a piros vér, a drága magyar vér . . .  
Pusztul, fogy a magyar vizen, földön, légen, 
De a szent, szent hazán nincs parányi szc-

[gyen.

Lelki szemeimmel a tegnapot nézem :
A poklok kínjait — szégyen között érzem: 
Elszórtuk a fegyvert, — eldobatták velünk... 
Korai, korcs eszmék torz-fiai lettünk . . .  
Lobogónkra irtuk az egész v ilágot:
Sir szélére vittünk egy tíindérországot.

Lelki szemeimmel újra visszanézek 
Hozzátok bús arcú, jó kuruc vitézek: 
Lefoszlott mentétek, — éhes lett csizmátok 
S hány csikorgó éjjel fehérlett le rátok . . .  
- -  Tábortüzek melleit, tárogató sirt fe l: 
Rhezünk és fázunk, de hazánk nem vesz e l!

Lelki szemeimmel a jelent szemlélem,
S mint a kuruc vi'ág úgy tűnik fel nékem: 
Magyar katonákon — ma sincs díszes mente 
Én előttem mégis mind fényes levente. 
Hősöket nem nevel pazar ruha féuye, 
Csak a magyar szívnek éledő reménye.

Kelki szemeimmel a jövőt szemlélem,
S lelkemben tündérhon gyönyöreit érzem .. 
...H iénák, sakálok nem a magyart falják: 
Bestiákhoz méltón — végre egymást marják. 
... Nincsen füstölgő rom, csak tiszta palota... 
— És ezt te csinálod te, mai katona.

Itt vannak a hollók — aztgondolják meghalt— 
Undok csőreiket, hogy testébe vájják . . .  
Hisz olcsó a préda,—nem kell érte hős kard... 
Nem kell reitegni sem, — vissza még nem

(vágják
Tollászkodó holló — gyógyul a sas madár 
Nem hulla, a hulla — sasé lesz a határi 

Szabó Gyula.

FölűmíTelés és nőTénytermesstés,
Ir ta : Németh Dénes álk kertészeti felügy.

Melegágyak.
A melegágy középhosszára elhe

lyezett tigorkasor mellé, jobbról- 
balról, az ugorka sortól 1 5 -2 0  ctm. 
távolságra, a legrövidebb tenyész- 
időt igényelő növény, pld. a hónapos 
retek helyezhető, illetve vethető el. 
A hónapos retek eivetése 15 ctm. 
mély barázdákba történhet, úgy,

hogy a magvak egymástóli távolsága 
is 15 ctméter legyen. Vetés után a 
barázdákat be kell fedni és gyenge 
lenyomkodás után meg is kell ön
tözni. A reteksorok mellé —  ugyan
csak 15— 20 ctméter távolságra —  
a salátát vethetjük. Azonban a sa
látánál is — mint az ugorkánál —  
helyesebb már előnevelt kész palán- 
tácskáját ültetni a melegágyba, mely 
esetben a saláta egymástóli távol
sága a sorban (növénytávol), 20 — 25 
ctméter lesz. Ha a salátát egyenesen 
a melegágyba vetjük, kikelés után a 
fentebb említett távolságra ritkítandó. 
A salátasorok mellé — azoktól 25 
ctméter távolságra —  a salátához 
hasonló módon előnevelt palántács- 
kákból, kalarábot ültethetünk, eset
leg vethetünk, ügy, mint a salátánál 
említettem volt. A kalaráb és a sa
láta között található 25 ctméternyi 
térközre, vöröshagymából apró dug- 
hagymákat rakhatunk le, hogy legyen 
—  a különösen tavasz felé nagyon 
kelendő —  zöld hagymánk is. A 
hagyma —  sajátságos levélalakulá
sánál fogva — nagyon nem árnyé
kol, s ezért a két szomszédnövény 
között — minden külön hely igény- 
bevétele nélkül — nagyon jól meg
fér. Végül, a melegágy két legszé
lére a babot, vagy a borsót vet
hetjük, olyképen, hogy majdan az 
egyes növények térköze 15— 20 ctm. 
legyen. Ha hajtatásra való növénye
inket a melegágyban fenti sorrend 
szerint helyezzük el, akkor egymás 
terhére nem lesznek, mert a rövidebb 
tenyészidőt igényelők már kikerül
nek a melegágyból akkor, midőn a 
hosszabb tenyészidejüek helyüket 
igényelik.

Ha az ugorka helyett a melegágy 
középhosszára tököt, vagy dinnyét 
akarunk helyezni, akkor egy-egv 
ablak alá csak két növényt tegyünk 
és a tök nem kúszó-, hanem bokor
alakban fejlődő legyen. A melegágy 
részére a tök és a dinnye palántá
kat is úgy kell előnevelnünk mint 
az ugorkánál ajánlottam, tehát cse
repekbe, vagy még helyesebben gyep
szeletekbe. Gvöpszeletekre igen könv- 
nyen tehetünk szert olyképen, hogy 
gyöpös helyeken ásóval jó féltenyér
nyi koczkákat vágunk ki és feszitünk 
fel. A vetést azután ezen kockáknak 
felfelé fordított alsó részébe, az ott 
található és a gyökerek által össze
tartott földrétegbe eszközöljük. A haj- 
tatás céljából készült melegágyat is, 
addig, amig a kikelés, illetve az oda- 
ültetett palánták megfogamzása be

=  H o g y a n  ~  
lábolunk ki?

A nagy világégés üszkel 
lepte el a magyar földet. Ezer
éves hazánkat romjaiból kell 
újjáépíteni. Az elkövetkező 
nehéz idők mindenkitől vilá
gos kötelességtudatot, a fele-1 
lősség átérzését és hu köte- y 
lességteljesítést kívánnak.

Krisztusnak lelke nélkül el- 9 
pusztulunk.

Egyedül az evangéliom isteni! 
hatalma menthet meg bennün
ket.

Méltán számíthatunk tehát 
a jóakaratu emberek támoga
tására azok az intézmények, 
amelyek az evatigéliomi szel
lem megerősítését, Krisztusi 
ügyének diadalra juttatását 
tűzték ki célul.

A D un á n tú li Lu lh e r-S zö - 
veíség az evangéliom védel
mére alakult.

Legyen Ön az eísö tízezer 
között, akik a Szövetség tag
jaivá lesznek. Senki sem re
mélheti, hogy csak a maga 
erejére hagyatva elérhet any- 
nyit, mint abban az esetben, 
ha összefog a vele egy aka
raton levőkkel, egy cél felé 
törekvőkkel. Egymásra va
gyunk utalva.

A Dunántúli Luther-Szövet- 
ségnek szüksége van Önre; 
Önnek szüksége van a Dunán
túli Luther-Szövetségre.

Jelentkezzék belépésre lel
készénél, tanítójánál, vagy 
Szombathelyen az evangélikus 
püspöki hivatalnál!

Tagsági d íja k : I. alapító 
tagság 200 K, 2. rendes tag
ság egyesnek 6 K, családnak 
9 K, 3. segítő tagság 2 kor.
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nem következett, épen úgy kezeljük, 
mint fentebb a palántanyerés cél
jából készült melegágynál említettem 
volt. További teendőnk mindkét eset
ben egyelőre csak a lehetőleg gya
kori szellőztetésből, a talajnak állan
dóan mérsékelt nedvesen tartásából 
és a mslegágynak a kihűlés ellen 
való megvédéséből áll. Szellőztetésre 
mindig a nap legmelegebb szakát 
használjuk fel, olyképen, hogy mele
gebb időben az összes, hideg idő
ben pedig csak a végső ablakok 
szél ellenében való feltámosztásával 
igyekezünk a levegőt gyorsan kicse
rélni. Ahogy az idő tavasz felé eny
hül, különösen meleg, napsütéses 
időben, az összes ablakok hosszabb 
időre is feltámaszthatók, még később 
pedig, midőn már a nappalok jó 
melegek, el is távolíthatók és csak 
éjjelre rakandók fel. Az éjszakai 
gondos betakarás —  különösen ad
dig, amíg az éjszakák fagyosak —  
soha el nem maradhat. Tavasszal 
azonban, ha már az éjszakák elég 
enyhék, takarnunk nem szükséges, 
mert egyedül az ablakok is jó vé
delmet nyújtanak. Ha a melegágyban 
még május első felében is volnának 
növényeink, az ablakok felrakását 
úgy éjjel mint nappal teljesen mel
lőzzük, mert ilyenkor már a növé
nyek olyan nagyra vannak fejlődve, 
hogy azokat a letörés veszedelme 
nélkül be sem takarhatnánk. A fen
tebb ismertetett szellőztetésnek gon
dos végrehajtása minden esetben, 
de különösen a palántanevelés cél
jából készült melegágynál bir igen
igen nagy fontossággal, mert csak 
így tudjuk növényeinket az állandó 
helyre való kiültetés idejéig hozzá
szoktatni a külső légmérséklethez.

Az ugorka és a sárga dinnye 
melegágyban is a harmadik rendű 
indáján szereti a termést hozni Ha 
tehát ezen növények palántái már
3 —4 levelesek, hegyüket vissza kell 
csípni, mert így a második és ezek
ből — megint visszacsipés után —  
a harmadik rendű indák, gyorsabban 
és tökéletesebben törnek elő.

Paláníanevelés céljából készült 
melegágyban addig kell a növények
nek maradni, amíg a sziklevélen 
kívül 3 -4  valódi levéllel nem bír
nak. Ezen idő alatt tanácsos a pa
lántákat egyszer átültetni (kertész
nyelven pikirozni), mert ezáltal gyö
kérzetük nagyban gazdagodik és a 
szabadföldbe kikerülve, gyorsan, tö
kéletesen, fejlődnek. Melegágyat pa
lántanevelés végett leginkább nyári

káposzta-félék (fejes káposzta, kel, 
kalaráb, karfiol, stb.), a paradicsom, 
paprika, zeller és a nyári saláta 
igényelnek.

Tudnunk kell végül, hogy a meleg
ágyat, csak lanyha, tehát nem túl 
hideg, a melegágy hőfokát megkö
zelítő hőmérsékletű vízzel szabad 
öntözni. Hideg vízzel sokkal többet 
ártunk mint használunk, mert a 
melegágy hőmérséklete csökken és 
növényeink megfáznak, fejlődésükben 
visszamaradnak. Ha —  mint fentebb 
említettem — növényeinket gyökér
gazdagítás végett a melegágyban át
ültetjük (pikirozzuk), uj helyükön pár 
napig, a napsugaraktól árnyékolással
óvnunk kell. /c? , . ... .

(Folyt, kov.)

H E T I  K R Ó N I K A .
Karczag város küldöttsége a kor

mányzónál. Karczag város hódoló 
küldöttségét fogadta Horthy Miklós 
kormányzó. Az oláh megszállás után 
csak most ébredezik dermedtségéből 
ez a nagy magyar város is, amint a 
vérkeringése újból megindul, első 
dolga, hogy siessen hitet tenni ma
gyarsága mellett. A küldöttség, váro
sának magyar rajongását, hitét, re
ménységét hozta magával és tette a 
kormányzó elé. És ezenkívül még 
valamit. Száz hold földet ajánlott föl 
Karczag városa a kormányzó által 
megnevezett alapítvány részére >a 
nemzeti eszmék és ősi vitézségek ki
váló képviselőinek jutalmazására. < 
Királyi adomány ez. Régi, dicső ma
gyar királyok jutalmazták földdel a 
magyar hősöket s most Karczag vá
rosa követi a királyok példáját és a 
magyar vitézség kultuszát földado
mányozásával akarja megteremteni, 
ellenséges csizmáktól megtaposott, 
megkínzott magyar földével, melyet 
kiömlött magyar vér áztatott termé
kennyé.

A költségvetési provizórium. Ko
rányi Frigyes báró pénzügyminiszter 
a nemzetgyűlés ülésén előterjesz
tette az államháztartásnak 1920. évi 
február, március és április hónapjai
ban való viteléről szóló törvényja
vaslatot. A javaslat az állami kiadá
sok összegét 1.710,428.660 koronára 
teszi, míg a bevételeket 851,613.460 
koronában állapítja meg. Ez tehát a 
három hónap alatt körülbelül 860 
millió deficitet az államháztartásban. 
A kiadások tételei között a legna
gyobb összeggel a kereskedelmi tárca

szerepel 536,461.800 koronával, 
földmívelésügvi minisztérium 65,345 
450 koronával, a kultuszminisztériur 
95,156.620 koronával.

A románok pusztítása Hódmezö 
vásárhelyen és Debrecenben. Tudjul 
jól, hogy a románok, ahová csal 
betették a lábukat, mindenütt pusztí 
tottak és fosztogattak. Az erről szóh 
krónikának egyik érdekesen szomori 
fejezete az, amely a hódmezővásár 
helyi pusztításokról szól. ím e: A re 
formátus főgimnázium könyvtárát a; 
mentette meg. hogy helyiségének vas 
ajtaja van. Ez mentette meg a régi 
ségtárat is, de hihetetlen vandaliz 
mussal pusztítottak a román katonái 
a többi tárakban, amelyek faajtaii 
fölfeszítették. A filológiai gyűjtemény
ben elhelyezett nagy atlaszokat, dísz
müveket széttépték, úgy, hogy a pad
lón térdig ér a papírhulladék; a kiasz- 
szikus szobrok gipszmásolatainak égj 
részét összetörték.

Egy olasz tábornok vezetésével 
megérkezett Debrecenbe az ántánt 
jóvátételi bizottsága, hogy az oláh 
megszállás alatt történt károsodáso
kat fölbecsülje. A városi tanács a 
részleteket későbbi időre Ígérte a bi
zottságnak, ez alkalommal csupán a 
közvagyonban és magántulajdonban 
esett kár kerek összegét mondta jegy
zőkönyvbe. E szerint Debrecenben a 
románok nyolc milliárd korona ér
tékű kárt okoztak, az államvasuti 
gépjavító műhely elrabolt teljes be
rendezése egymaga két milliárd ko
ronára rúg, a többit a város és a 
gazdaközönség szenvedte elhurcolt 
javakban. Bejelentette továbbá a ta
nács, hogy a megszállás alatt a vá
rosban negyvennégy gyilkosságot kö
vettek el az oláh martalócok. Az án- 
tánt-bizottság megdöbbenve hallotta 
a jelentéseket és megtekintette azo
kat a helyeket, ahol a károkat okoz
ták. Hajdumegye községeiben eddigi 
megállapítások szerint több mint 223 
gazdát gyilkoltak meg a románok.

Berlin. Berlinben már megint a 
forradalom ütött tanyát. Forradalom, 
amely azonban a nemzetiszinü lobo
góval vonul föl és tör utat magának, . 
hogy a német nemzetet kiragadja ab
ból a hínárból, amelyben a háború 
gyászos befejezése óta vergődik. Si
kerül-e majd a nagy mű, amelyért 
mindent kockára tettek, vagy pedig csak 
újabb viszályt és gyászt hintenek el, az 
még ma meg sem jósolható.

Poincaré, volt francia elnök cikke. 
Poincaré a Revue des deux Mondes 
március 15-iki számában cikket írt

,
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külpolitika aktuális kérdéseiről. A 
stépett köztársasági elnök vjssza- 
tasítja azt a vádat, hogy a világ- 
áború előidézésében a szövetsége- 
eket is felelősség terhelné. (?) Bizo- 
yos, hogy egyetlen jőzan hitelező 
em kívánhatja adósának tönkretéte
lt, aki részletekben kell, hogy tör- 
ísszen és ép úgy nincs józan ember, 
ki olyan embertelen lenne, hogy a 
yomoruságba akarna dönteni egy 
»győzött nemzetet. Mindenekfölött 
11 Franciaországnak az a joga, hogy 
ártalanítást nyerjen. A cikk éles 
ritikát mond a legfelsőbb tanácsról, 
melynek szemére veti, hogy örökö- 
en ide-oda utazgat London és Páris 
özött. Poincaré azután elmondja, 
logy elsőnek Clémenceau ellenezte 
i legfelsőbb tanács tárgyalásainak 
„ondonba való áthelyezését. Cikkét 
tzzal az óhajjal fejezi be, vajha a 
egfelsőbb tanács mielőbb örök álomba 
izunnyadna. Kimúlása, azt hiszi, nem 
ogja megszomorítani sem a minisz- 
erelnököt, sem a képviselőházat, 
lem az országot.

G orkij a bolsevizmus csődjéről. 
\  Manchester Guardian legutóbbi 
tzámában Maxim Gorkijnak, a kiváló 
>rosz írónak nyilatkozatával foglal
kozik, amelyben a bolsevizmusban 
való keserves csalódásának ad kife
jezést. Gorkij kijelenti, hogy a forra
dalmat semmiféle szellemi újjászüle
tés nem követte és képtelennek bizo
nyult a hatalmon lévő embereket tisz
tességesebbé tenni, mint a minőek 
a régiek voltak. A szovjet urai ép 
olyan brutálisak, mint a cári uralom 
emberei voltak és éppen annyi em
bert vetnek börtönbe.

e g y h á zi k ö z é le t .
Evang. le lkészek vértanú  ha lá la . A 

múlt év elején foglalták cl az orosz bol- 
scvikick a német haderő visszavonulása 
után (az entente parancsára tö rtén t!) L it
vánia fővárcsát, Rigát. Vad kegyetlenke
déssel garázdálkodtak a védtelen városban, 
ahol több ezer embert lemészároltak. 
Nagy dűhvel fordultak az egyházak és 
ezek szolgái ellen. A templomokat meg
gyalázták, a papokat összefogdosták és 
közülök sokat kivégeztek; kivégeztek egy 
fiatal leányt, a 21 éves K lót Máriát is, 
aki egyik luteránus templomban karéne- 
kesnü volt és aki szép énekével bátorította 
a vértanúkat, a kivégzés helyéhez vezető 
úton. Magában Kurlandban 22 evangélikus 
lelkész halt vértanúi halált. De hasonló 
kegyetlenséggel üldözik mindenütt az ort
hodox egyház intézményeit és embereit is. 
A „T im es" c nagy angol világlapban ol- 

: vassuk, hogy milyen állatias kegyetlen
séggel irtották ki több nagy kolostor ösz-

szes szerzeteseit. Az orosz főpapság a 
múlt évben Amerikához fordu lt védelem
ért a hallatlan atrocitások ellen. Em lék
iratában elmondta, hogy a bolsevikiek 14 
püspököt és sok pópát végeztek ki.

Raffay püspök k itün te tése . A Petőfi- 
Társaság Raffay Sándor dr. bányakerületi 
püspököt tiszteleti tagjává választotta. A 
Petőfi nevét viselő s íróink legjavát magá
ban foglaló társaság ezzel Raffaynak Írói, 
szónoki és közéleti munkásságát kívánja 
jutalmazni.

Raffay kitüntetésének szívből örülünk, 
mert a kitüntetés érdemes embert ér s némi 
rész egyházunkra is háramlik belőle.

Le lkészvá lasztás, ta n ító b e ik ta tá s . A
soproni gyülekezet harmadik lelkészévé 
egyhangúlag Hanzmann Károly varsádi le l
készt választották meg. Ugyancsak ez al
kalomból hivatalába iktatták az újonnan 
megválasztott tanítót, Eiszle Frigyest. Úgy 
Hanzmann Károly, m int Eiszle Frigyes sop
roni születésűek.

Egy ré g i jó  papné ha lá la . Egy ősi
ároni családból való matróna, Nagy Ida, 
néhai Szalai Sándor somlószőllösi lelkész 
özvegye hunyt el f. évi február hó 29-én 
életének 81-ik, özvegységének 3 1-ik evében. 
A boldogult unokája volt Beliczay Jónás 
kemeneshőgyészi lelkésznek, a kiváló enek- 
költőnek és leánya néhai Nagy József fel- 
péczi lelkésznek és nejének Beliczay Rozi
nának. Férjével 28 évig éli boldog házas
ságban a vései, nagybaráti s majd a somló- 
szöllösi papiakban. Hosszú özvegységében 
gyermekei és szerető rokonai vették körül 
es vigasztalták. Németh Pál vései esperes
lelkész és néhai Madár Mátyás felpéci 
lelkész anyósukat tisztelték benne. Egyik 
fiát, néhai Szalai Lászlót m int Somlószől- 
lősi esperes-lelkészt temette el. Másik fia, 
dr. Szalai Sándor budapesti kerületi elöl
járó és egyházfelügyelö Unokáit is lelké
szek és tanárok vették feleségül. Az áldott 
lelkű ősz matróna még ama régi jó és nagy 
papnék közül való, akik vallásos hitükkel, 
műveltségükkel, magyar vendégszeretetük
kel s egyéb házias női erényeikkel az ev. 
papi háznak széles körben tiszteletet és 
elismerést szereztek. Legyen áldott emléke !

G yám in téze tí va llásos esté ly. Chugyik 
Pá!, aszódi lelkész, Pestmegyei ev. esperes- 
ség gyámintézetí elnöke, egymásután sorba 
veszi egy házközségeit, hogy a Gyámintézet 
igen szép intézményével, megismertesse 
evangélikus híveinket Lelkes fáradhatatlan
ságát mindenütt áldás — e nehéz időkben 
is — az áldozatkészség gyönyörű meg
nyilatkozása követi. Február 24-én Rákos
keresztúron jelent meg, ahol csodálatos 
jelét adta Istentől vett tálentumainak. Le
bilincselte hallgatói figyelmet I. Kor. 13. 
alapján tartott tartalmas előadásával, majd 
pedig énekművészetével tette emlékezetessé 
rákoskeresztúri szereplését. A vallásos es
télyen közreműködtek m ég: Noszkó István
ná és Kedvessy Iduska, Fábián Erzsébet, 
dr. Pajor Ák«s egy házfelügyelö, Ligeti La
jos kántor, Noszkó István lelkész és Szuc- 
hovszky Gyula rákospalotai h itoktató-le l
kész. A vallásos estély gyümölcsekép 722 
K-val szaporodott a Pestmegyei ev. espe- 
resség Gyámintézetének pénztára. A buzgó 
adakozók elnyerik áldozatkészségük ju ta l
mát !

N őegy le ti gyű lés. A nemespátrói ev. 
nőegylet számadó gyűlését 1920. február
15-én tartotta a templomban. A pénztár
noknak, Leposa Józsefnének számadása

400 K pénztári maradvánnyal hclybcnha- 
gyatott. A lemondott pénztárnok és ellen
őr, Szakáll Istvánné helyett a gyűlés pénz
tárossá Dömötörfy Józsefnét es ellenőrré 
Pápay Ferencnét választotta meg, kik a 
gyűlés határozata értelmében a gyülekezet
ben oroszországi hadifoglyaink hazahoza
tala érdekében gyűjtést eszközöltek, mely 
697 koronát eredményezett. Köszönet a 
szíves adakozóknak, a messze távolból 
szívepedve hazavágyó véreink nevében is. 
A dakoztak: A nőegyiet, if j. Szakáll Sán- 
dorné, özv Dömötörfy (balog) Istvánné 
100— 100 K, Mesterházy Sándorné, ifjabb 
Dömötörfy Istvánné (b ), Dömötörfy (öreg) 
Balogné 50—50 K, Dömötörfy József (A n
dor), Szmodics Istvánné, Dömötörfy János 
(Nagy).VajdaJános, Dömötörfy Pálné(Bodri) 
Mesterházy Sándor 20—20 K, Pápai Ferenc- 
né, Dömötörfy Józsefné (Bodri), Horváth 
Pálné, ifj. Dömötörfy Jánosné b., Győrffy 
Józsefné (Gergely), Dömötörfy Jánosné, 
Dömötörfy Andrásné íba), Döm ötörfy Jó
zsefné (öreg) 10— 10 K, Dömötörfy János
né (boriska) 9 K, Bebök i Sasér) Istvánné 
6 K, Bebök Ferencné, Szakáll Ferencné 
(Istók), .Fekete Jánosné 5—5 K, Szakáll 
Ferenc (Pál), Szakáll Istvánné 4—4 K, 
Bögri Józsefné 3 K, ifj. Bebők József, Sza
káll Borbála, Hériczné 2 —2 K.

S árvá r. Varga József lelkész szerkesz
tésében most jelent meg a sárvári gyüle
kezet évkönyve az 1918—9-ik évről Lapoz
gatva az évkönyvet az ember igazán nem 
tudja k it irigyeljen inkább? A lelkészt, 
hogy oly élő hittel ékes, áldozatkész gyü
lekezete van, vagy pedig a gyülekezetét, 
hogy ilyen lelkes, kötelességét teljesítő 
papja van. M intha a sárvári gyülekezetben 
csakugyan Nádasdiai;, Erdösy Szylvesz.te- 
rek lelke, szelleme munkálkodnék minden 
gyülekezeti tagban.

Szép p é ld á já t ad ta  egyházához való 
hűségének dr. Balogh Jenő volt igazsáeügy- 
miniszter, egyetemi tanár, aki most, hogy 
Sopronba költözött, onnét a kivett 300 k o 
rona egyházi adója helyett 600 koronát 
küldött.

Nemescsó. A gyülekezet céljaira ada
koztak: Sztrokay Juliska 400 K, Sztrokay 
Lajosné 300 K. id. Boros Jánosné, Németh 
Sándorné, id. Boros Jánosné 200—200 K, 
Majláth Andorné, ifj. Boros Jánosné, Schrott 
Gyuláné, Pintér Károlyné, özv. Sztrokay 
Gyuláné, Erős János, Koltay Gyula 100— 
100 K. Bernáth Sámueiné, Prácser Istvánné 
5J—50 K, Takács István 25 K.

Adakozás. A budai egyházban szegé
nyek segítésére K. H. 950 K, szabad ren
delkezésére a kelenföldi lelkésznek báró 
Feilitzsch Berthold 500 K, Wehrmann Béla 
500 K, Kvasznicz.a Guszti 20 K, az árva- 
házi alapra özv. vereki Végh Jánosné 250 
K -t adakoztak.

M eszlenben néh. Takács Ede egyház- 
fentartási célra 1000 koronát, néh. özvegy 
Széli Jánosné pedig ugyanazon célra 600 
koronát hagyományozott a gyülekezetnek.

C S A L Á D I É R TE S ÍTŐ .
Halá lozás. Balikó Nellike, Balikó Jó

zsef liszói tanító cs Záborszky Irma leánya 
március 6-án rövid, de súlyos szenvedés 
után 4 éves korában meghat!. A kis halot
tat a szülőkön kívül nagyszülők és kiterjedt 
rokonság gyászolja.
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H A H  J h i  H .

Magyar m isszió Oroszországban. A
nagyköveti konferencia megengedte Magyar- 
országnak, hogy a magyar hadifoglyok 
meglátogatására Oroszországba missziót 
küldjön.

Az isko la i év vége. A kultuszminisz
ter az iskolai évet a sok kényszerű mu
lasztásra való tekintettel meghosszabbította. 
A tanítást junius 30-án fejezik be, az év
záró teendőket (magánvizsgálatok, előzetes 
beirások stb.) pedig julius 1-től 7-ig kell 
elvégezni.

Közvetlen hírek a magyar e llen
javaslatok sorsáról. A francia és angol 
lapok tudósítói a külügyminiszterek leg
utóbbi londoni üléséről a magyar ellen- 
javaslatok sorsára nézve kedvezőtlen híre
ket közölnek. A tudósítók a kiszivárgott 
híreket abban foglalják össze, hogy a ma
gyar határokat a békekonferencia nem 
módosította.

A szőllészeti szakoktatás reform ja.
A szőlősgazdák Országos Egyesülete föl- 
terjesztéssel fordult a fötdmivelésügyi mi
niszterhez, amelyben azi kéri, hogy a szö- 
lőmivelési és kertgazdasági ismerétek ter
jesztése lehetöen karöltve történjék, úgy, 
mint a külföldön. A felsőbb szőllőszeti tan
folyam föntartását az egyesület bizonyos 
módosításokkal szükségesnek tartja. Végül 
arra kérték a földmivelé: ügyi minisztert, 
hogy a szőlómivelés. gyümölcs- és zöldség
termelés, méhészet stb. ügyének a köz- 
gazdasági egyetemen külön előadások kere
tében való istápolásáról gondoskodjék. Az 
egyesület a fölterjesztésben üdvözölte Ru- 
binek Gyula földművelésügyi minisztert a 
közgazdasági egyetem gyors fölállításáért.

Svájci lap a m agyarok üldöztetésé
rő l. A Neuer Züricher Nachrichten liosz- 
szabb cikkben foglalkozik a rom. nők ma
gyarüldözésével A lap számos ilyen esetet 
közöl és megjegyzi, hogy a magyarok szen
vedéseiről nagy könyveket lehetne tele Írni. 
A lap rámutat ezután, hogy 1,800.000 ma
gyar embernek, akiket akaratuk ellenére 
ajándékoztak Romániának, nincs iskolája. 
A civilizált népek sajtójának nemsokára 
állandó rovatot kell nyitnia a magyarok 
üldöztetésének.

A románok Romániába helyezik át 
a magyar vasutasokat. A románok a 
magyar vasutasokat mind áthelyezik Ro
mániába, helyükre pedig román vasutasokat 
hoznak A Kolozsvárott székelő román 
középponti vasutigazgatóság távirati rende
leté értelmében az áthelyezést negyvennyolc 
órán belül végre kell hajtani, és aki ellen
szegül, haditörvényszék elé állítják. A ma
gyar vasutasok az antantmissziók közbe
lépését kérték. Az áthelyezés oka való
színűleg az, hogy népszavazás esetére a 
románok ilyen módon akarják arányszá- 
mukat megjavítani.

K ik iá lto tták  Szíria kirá lyságát. Baj- 
ruthban kikiáltották a Szíria királyságot. 
Királlyá Fajszol emirt koronázták meg. A 
királyság területe Szíriára, Palesztinára, a 
Libanon vidékére és északi Mezopotámiára 
♦erjed ki.

Amerika harca a szesz ellen. New- 
yorki hírek szerint most is kikutatják a 
kikötőbe érkező hajókat, hogy nem csem- 
pésznek-e szeszes italt. A President Wilson 
nevű olasz gőzös átkutatásakor a rendőrök 
és a hajó legénysége között összeütközés

támadt. A rendőrök lefoglaltak igen sok 
üvegbe töltött rumot, ami a vasmacska 
lánckamrájában volt elrejtve.

A közönség köréből.
Tekintetes Szerkesztőség!

It t kü ldök néhány ko roná t a sze- 
génysorsu theo lógusok szám ára, hogy 
va lahogy a m i bűnünk ne legyen a 
m i m ulasztásunk. Ő ket meg segélje 
a jóságos Isten tanu lm ánya ik  végzé
sére, hogy m inél többen hirdethessék 
az igét, m ert soha ily  nagy szükség 
nem vo lt rá ju k , m in t éppen most.

Lovászpatona.

Mély tisztelettel

S z e k e r e s  T e r é z .

A Harangszó perselye.
A HARANGSZÓ terjesztésére újabban 

adakoztak : Pórládonyból: Kiss Lajos áll. 
tanító 10, özv. Soltész Ferencné 5, Kovácsics 
Sándor tanító, Tamaska János, Szanyi István, 
Remek Lajos, Németh Józsefné, özv. Nagy 
Gyuláné, Szabó József, Béres György, 
Vitár János 2—2, Kiss Sándor, Koczor 
Sándor, Horváth István, Sümeghy József, 
Szalay István, Szekeres József, Bakó 
Józsefné, Bak Lajosné 1 —1 K. B.-tompa- 
házáról: Szanyi Ferencné 5, Vitár István 
Kiss Samu 2—2, Fehér Jánosné, Halász 
Zsuzsanna, Halász Ilonka, Halász Sándorné, 
Király József, Király Samu 1 — 1, Halász 
Sándorné —-40 K Nagygeresdről: Kiss 
Pál s. jegyző 5 K, Bagó Mihály, S. Kovács 
Peter Molnár GyulaMszombathely 10— 10 K.

Veszprémi gyülekezet részére adakoz
tak Rákospalotáról: Sikter Istvánné 40 K, 
Péter józsefné 23 K, Tincsán Ferencné, 
Kobra Mihályné 20—20 K, Gombai Sán
dorné 10 K, Csizmadia Pálné 5 K, Békési 
Lidi 2 K.

H I V A T A  L O S .
Bélyeget az inségakciónak. Ínségese

inken minden rendelkezésre álló eszközzel 
segíteni akarunk. Felhívjuk ilyenképen is 
az egyes hivatalokat, vállalatokat, üzleteket, 
jószívű embereket, hogy postájukon érkező, 
vagy bárminemű más elhasznált bélyegjei
ket ne dobják félre, s ne mozdítsák elő 
egyesek tisztán személyi érdekeit vele, ha
nem időnként összegyűjtve azokat adják 
oda nemes célra, nyomorbajutottak felse
gélyezésére az inségakciónak (Vármegyeház 
levéltár), mely azokat külföldön értékesíti. 
Minden darabka bélyeg, ha még oly kevés, 
de bizonyos értéket képvisel, s a sok sze
rényebb adományból százak, sőt ezrek le
hetnek, s ha az ily módon egybegyült ősz- 
szeg csak egyetlen ínséges felsegélyezésére 
elégséges, már azzal is sokat segítettünk.

2—5

Csak agy tojás!
A hagyomány húsvéti jelképpé avatta 

a szent ünnepre a piros tojást. Ennek 
örvend a kis magyar leventék lelke, ezen 
örvendenek a megbékélt öregek. Örömöl 
hoz minden háznak a piros tojás.

De gondoljunk arra, hogy hány háznál 
nem akad e szent ünnepen sem betevő 
falat. Hány ártatlan kis magyar gyermek 
éhezik e napsütéses szép napon is, hány 
anya szemében égnek a fájdalom könnyei, 
hány családapa homlokán vonaglanak a 
gond borzalmas barázdái! Hányán nélkü
löznek olyanok, akik a legdrágább kincsei 
a kenyérkeresö apát vesztették el a vér
zivatarban.

A magyar föld népe nem nézheti rész
vétlenül a nyomor mártírjait, különösen 
nem nézheti a betevő falatjuktól is meg
fosztott ártatlan kisdedeket, aminthogy 
nem is ment el mellettük eddig sem 
részvétlenül.

A fájdalmak, a megpróbáltatások szen
vedéseitől vonagló szívek jajszavát kiált
juk szét, amikor ismét a magyar föld jó
ságos népéhez fordulunk : adjatok, adjatok 
husvétra az ínségbe jutottaknak egy-egy 
tojást.

Az inségakció minden fillérét a nyomor 
enyhítésére fordítja, nem teheti, hogy külön 
levéllel kopogtasson minden ajtón s ezúton 
fordulhat a jó szívekhez s reméli, hogy 
kérő szava így is meghallgatásra talál.

A nyomor esd a jó szívekhez, enyhít
sük a rettenetes nyomort, az egész magyar 
jövendő mély őszinte hálája kíséri a jó
tétemény minden áldó megnyilatkozását.

Husvét az öröm, a megváltás szent 
ünnepe: juttassunk belőle egy morzsát 
legalább azoknak, akiket a nyomor két
ségbeejtő ökle ver. Csak egy tojást és 
elapadnak a könnyek, elcsitul a kin, ami 
a szegénység mártírjait marja.

A lelkész és tanító urak az összegyűj
tött adományokat Inségakció Szombathely 
Kisfaludy utca 16. juttassák el.

170/S/920.
A 11. volt cs. és kir. huszárezred há

borús emlékkönyve március végén meg
jelenik. Az 1762 óta fennállt ezred rövid 
történetén, a világháborúban viselt dolgai
ról, pontos hadinaplóján, az elesettek és 
kitüntettek révsorán kivül számos komoly 
és vig elbeszélést, melyek mind az ezred 
háborús történetével vannak összefüggés
ben, tartalmaz e diszinü. A szöveget csak
nem 600 kép disziti, a tisztek, altisztek, 
elesettek és kitüntettek fényképei és szá
mos harctéri felvétel.

Tartalmas, tanulságos olvasmány, a 
múlt emlékeit felelevenítő, gyönyörködtető 
lapok a hadi album oldalai, melyek minden 
11-es huszár, azok hozzátartozói, barátai 
és jóakarói otthonának elengedhetetlen és 
legkedvesebb tárgyát képezzék!

Egy példány ára 80 korona, A tiszta 
jövedelem a 11. huszárok özvegy, árva és 
rokkant alapja javára fordittatík. Előfize
téseket és, tekintettel a jótékonycélra, 
esetleges felülfizetéseket már most is elfo
gad a 11. felszámoló huszárpótkeret, 
Szombathely, Lovassági laktanya.

Adtai! a Harangszó terjesztésére!
Nyomatott Wellisch Béla viilamüzemü könyvnyomdájában Szentgotthárdon.



XI. évfolyam.

F e le ld , ezerke iz td  
é t  kiadó:

ZALAY MI HÁLY.
T A rtszerke sztó :

IÉMETH KÁROLY.

ézlratok Lovátzp ato nára  
fe izprA m m egye), elöfl- 
eté tl d ijak , reklamAcIók 
H A R A N 09 Z Ó  kladóhlva- 

ilknak  8zentgotthA rdra  
/iitvá rm eg ye) küldendők.

Előfizetést elfogad  
\lnden evang. lelkész ét 

tan ító .

E V A N G É L IK U S  N É P L A P .

14. szám.

S zerkeszti t  a kiadóhiva
ta l veze tő je :

C Z I P O T T  G É Z A
8ZE N T G O T T H Á R D

(Vasvárm egye.)

A „H a ra n g szó " előfizetési 
á ra : egész évre közvetlen  
küldéssel 2 0  kor., csopor
tos küldéssel (legkevesebb  

10 példány) 16 korona.
A „H a ra n g s zó “ te r je s z 
tésére befolyt adom ányok
ból szórványban lakó hí
veinknek Ingyenpéldányo

k a t küldünk.

Alapította: Kapi Béla 1910-ben.
M egjelen ik  m inden vas ár

nap.

A nép barátja.
robogva jött, lobogva égett . . . 
Másoknak égett, mint a fáklya 
5 új fényt lövelt az éjszakába.

Jött: senkit ulján el ne nyeljen 
Lidérces fertó, uttalan vadon 
5 ne járjon félve, céltalan, vakon.

Szívében, bár százszor csalódjék, 
Örökké szent tűz gerjedezzen, 
Szünetlen új fényért esengjen.

Nagy volt, igaz volt, tiszta, jó volt 
Minő nem élt a földön senki még .-. . 
S elosztá kincses, mély, meleg szívét.

Jött: ne maradjon senki koldus, 
Sivatag-lelkű, olcsó hústömeg;
S ne szórjon másra szitkot és követ.

Ne légyen senki olyan árva,
Kit Isten, ember végleg elhagyott;
S éledjen újra, aki már halott.

Barátja jobb nem volt a népnek, 
Több jót nem adhat senki nála . . . 
. . . S a nép elvitte —  Qolgotára.

Szalay Mihály.

Golgotha.
Irta : Fábián Imre.

Az a teher a legsúlyosabb, ha 
még oly könnyű volna is, amelyet 
állandóan hordunk, letenni nem tu
dunk. Az az út a legfárasztóbb — 
ha lassan járunk is rajta —  amely
nek a végére nem érünk soha. Mert 
a terhet, amit lekenni nem tudunk 
remény nélkül hordjuk, az utat, amely
nek végére nem érünk, kilátás nélkül 

/ járjuk.
Súlyos terhet hord ma az emberi

ség, súlya alatt meggörbed a legerő-^ 
sebb váll is, meghajlik a legbüszkébb

fej is. Hosszú utón járunk, amelyet 
már régóta taposnak lábaink, ame
lyen már elfáradtunk, mert megnyu- 
govás nem volt rajta sehol!

És mikor így tehertől meggörbedt 
vállal, hosszú úton elfáradt lábakkal 
járunk, mikor ajkunk a gyötrő kíntól 
elepedt, akkor megérkeztünk egy ha
lomhoz, amely útunkat állja, amely 
megállást parancsol. Megérkeztünk 
hozzá, mert az a halom, az a gyá
szos halom, a Qolgotha maga jön 
elénk Nagypénteken, maga akarja, 
hogy el ne kerülhessük.

Mikor mi terheinket akarjuk le
tenni, akkor az a gyászos halom azt 
hozza elénk, aki maga is megronta- 
totí, akiről úgy zeng a böjti ének 
panasz szava: óh  fő, vérző sebekkel 
Meggyötrött, megrakott 1 Fő, szúró 
tövisekkel megkoronáztatott 1 Oh jő 
előbb oly ékes, Most olyan megvetett! 
Mikor mi elfáradtan pihenést keres
nénk, akkor az áll előttünk Ciolgothán, 
akit mindenki elhagyott, mindenki ki
tagadott, akinek még köntösére is 
sorsot vetettek.

Kétezer éve lesz, hogy oda áll az 
emberek útjába, hogy először akarta 
megállítani az embert, a világot. Már 
akkor is roskadozott az ember az 
élet terhe alatt, már akkor is fárasztó 
volt az út számára. Már akkor ke
reste a szabadulást, a pihenés helyét. 
Mikor hivó szavára a Qolgotha, a 
rajta szenvedő Istenfiával állott eléje, 
hogy terhét levegye, hogy fáradalmai 
után pihenést nyújtson, a világ nagy 
része bizalmatlanul, hitetlenül fejét 
rázva elment mellette. Ez nem lehet 
az, aki eljövendő vala, ez nem lehet 
az, aki megszabadítja Isten népét! 
Szabadítsa? meg magát, majd azután 
hiszünk néki 1 Ha terítetl; asztallal, 
kincses házzal állott vo ln * a Golgo- 
tbán, talán hittek volna neka így azon
ban tovább mentek, összerogytak a 
teher alatt, kidőltek az újjtban, mert 
más megváltót nem találtak sehol!

Egyetlenegyet mégis látunk, aki 
terhét —  bár övé volt a legsúlyo
sabb — letette ott, akinek lelke —  
bár az is szomorú volt halálig — 
megvigasztalódott, aki fáradalmait 
— bár nagyon elfáradt — ott kitudta 
pihenni: a lator volt ez a másik ke
reszten. ó  is gonosztevő volt, mint 
a másik lator, ő is szabadulást ke
resett a veszedelemből, mint amaz, 
de míg a másik lator csak azt látta, 
hogy a Krisztus is szenved, addig ez 
észrevette, hogy a megmentendők 
terhe súlyosodik az lír  vállaira, ész
revette, hogy az átszegezett kezek 
alatt van oltalom, hogy csak magá
nak nem kedvez, de másokat kiragad 
a veszedelemből. Le is tudta tenni 
a maga nagy terhét, meg is találta 
nyugalmát. Uram emlékezzél meg 
rólam, ha a te országodba mégy! 
Volt a könyörgő, nyugalmat kereső 
beszéd — bizony mondom néked, 
még ma velem leszel a paradicsom
ban, volt a boldog felmentés, meg
szabadítás.

Érzitek-e, hogy ezek után mázsás 
terhe nem nyomta a lelkét, hogy kín
jai közben is boldog mosoly jelent 
meg homlokán ? Látjátok-e, hogy ő 
a Golgothán —  ahova reménytelenül 
ment — megpihent?

A kereszt ott áll ma is, rajta a 
sebekkel borított szent fő, amely köny- 
nyeket hullatva mondotta: óh ha 
eszedbe vetted volna csak ezen a te 
mostani napodon is, amelyek a te 
békességedre valók, de azok most 
elrejtettek a te szemeid elöl, azért 
a te házad puszta lészen ! De egyút
tal a kegyelem szava i3 felhangzik: 
Atyám bocsáss meg nekik, mert nem 
tudják mit cselekszenek! A kereszt 
ott átt ma is vádolva megátalkodott 
bűneinkért, de egyúttal felmentve, új 
életre vezetve minket!

A Qolgotha ott áll a népek életé
ben, mint zúgva rohanó ár közepén 
kimagasló sziklacsúcs. Akik az árból



a sziklára jutnak, megmentettek, akik 
arra rálépni nem tudnak, elsodorja 
őket a mélységbe a rohand ári

Az első Nagypénteken csak egyet
lenegy lélek rakta le terhét s talált 
nyugalmat a Qolgotha szikláján. De 
azután mentek arra többen és többen 
s aki odament, ott meg nem csalat
kozott egy sem 1

Máskor csak hivott minket a Qol
gotha, most kényszerít minket, hogy 
odamenjünk. Ne keményítsük meg a 
szíveinket! Lássuk be végre, hogy 
életünket eljátszottuk, elvesztettük, 
azt egyedül csak ő tarthatja meg.

Mikor Qolgotha felé vezet utunk, 
egyedül ne menjünk, mert összeros- 
kadunk, mielőtt a segítő kéz meg
fogna minket, mint összeroskadt Péter 
a főpap udvarán. Vigyázzunk és imád
kozzunk, hogy a kisértőt se vegyük 
mellénk utitársul, mert ha a lélek 
kész is, de a test erőtlen. Az Úr a 
mennyei Atya kezét fogva járta meg 
Qecsemáné kertjét, annak kezét fogva 
imádkozott: Atyám, ha lehetséges, 
múljék el tőlem e keserű pohár, an
nak kezét fogva tudta mondani: a te 
kezeidbe ajánlom lelkemet.

Az Úr máskor csak hívogatott: 
Jöjjetek én hozzám mindnyájan, kik 
megfáradva és megterhelve vagytok 
s rámutatott a golgothai keresztre —  
most kényszerít minket nyomorúsá
gunkkal, hogy meghalljuk a Qolgotha 
szavát: szomorú az én lelkem mind
halálig. Ha meg nem tértek, elvesz
tek a ti bűneitekben !

Igen az Úr ma mindeneket kény

106.

Tárca.
K árpá ti hangulat.

A Kárpátok felett hollók szálldogálnak — 
Prédát keresnek.
Kárpát bércei közt cseh katonák járnak — 
Bután nevetnek.
A tavaszi vizek bús sírokat mosnak,
Nagy temetője van itt a magyaroknak! 
Kimosott hullákat hordoznak a vizek, — 
A holiók kárognak, — a csehek nevetnek. —

Kárpát erdőiben a tótok fát vágnak — 
Búsan beszélgetnek.
Lapos tarisznyában némán kotorásznak — 
Zab-kenyeret esznek.
A tavaszi szellők sóhajt vesznek szárnyra, 
Benne van a tótok esdeklő im ája:
Uram 1 vidd el rólunk szíves rokoninkat; 
Adj bőséges termést a jó magyaroknak!

Erdélyi hangulat.
Erdély bércei közt merész sasok szállnak, 
Élesen vijjognak.

HARANGSZÖ.

szerit bemenni az ő lakomájához, 
ma a világ népeit az útfélről, mint 
lerongyolódott koldusokat akarja fel
szedni, hogy a bűn által mezítelenre 
vetkezett lelkeket kegyelmének királyi 
palástjával felruházza, hogy az éhe
zőket megelégítse ! Ma hegyeket, völ
gyeket elöntött már a nyomorúság 
árja. Ma a világ bünösönében fuldo
kolnak, jajgatnak milliók, ma csak 
egy útja van a menekülésnek — a 
Qolgotha! Jóbarátban, ellenségben, 
bölcseségben, fegyverekben csalód
tunk : pártfogásukból veszedelem lett 
reánk. Csak a Qolgotha felé van 
nyitva az ajtó, csak a Qolgotháról 
hangzik: aki én hozzám jő, semmi
képen el nem taszítom azt. Ma egy 
Ararát van a nyomorúságban két
ségbeesők részére: a Qolgotha.

Sok teher van ott: a bűnös nőé, 
Máriáé, Zakeusé; sok könnycsepp: 
Péteré, Lázár halála után Máriáé, 
de nem annyi, hogy a te terhed oda 
ne férne, hogy a te könnyed ott fel 
ne száradhatna. Még van ott üres 
hely, ahova terhet, bűnt rakhatunk, 
de még a másik oldalon is van hely, 
ahol a tehertől megszabadultak meg
pihennek, ahol a fáradalom után 
megpihentek, megdicsőült arccal áll
nak ! Még van üres hely a te nagy
pénteki keserűséged számára is, a te 
bűnbánó könnyűid számára is —  a 
szenvedő, felzaklatott lelked számára 
is I Rakd le bűnöd súlyos terhét! 
Imádd Megváltód szerelmét 1

Mindenektől elhagyott, megcsalt, 
mindenedből kifosztott lélek ne félj et-

A kincses hegyek közt vad oláhok járnak, 
Bús magyart botoznak.
Az egekre verdes székely anyák átka, 
Felhővé gyűlik a székely búsulása.
Csaba ivadéki kemény daccal járnak, 
Villogó szemükben villámok cikáznak.

Erdély bércei közt magyarok bujdosnak, 
Könnyek nélkül sírnak.
Erdély völgyeiken vad oláhok dúlnak, 
Mindent elrabolnak.
Gyűlnek a fellegek, gyűlnek a villámok, 
Bocskoros hordákra egyszer csak leszálinak. 
Lesz még husvétja itt a bús magyaroknak, 
Lesz szabad nézője a büszke sasoknak.

Balogh István.

F alus i je lenet.
Irta : Farkas M ihályné.

Szereplők: Dédapa, apa, anya, Zsuzsika 
felnőtt leány, Eszti, Pista, Juliska iskolás

gyermekek.
Dédapa vesszőt hánt kosárfonáshoz, apa 
kukoricát morzsol kis széken ülve, sebe
sült lábát előre nyújtja, anya foltoz, Zsu

zsika fon.
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tői a golgothai kereszttől: az api 
ház ajtaja az számodra. A tenge 
kiontott vér után ne iszonyodj a Qol 
gothán hulló piros vértől: életerej 
az a te számodra. Inkább tárd í 
karjaidat s énekelj: »Hullj óh Jézu 
drága vére Én szegény szívem sebére 
Fájdalomtól, bűntől ég az, De te ná 
lad van a vigasz, Átölelvén kereszt 
fádat, kél szívemben mély bünbána 
S míg szememből a könny csordul 
Rám az égből balzsamcsepp hull I< 

Az a teher a legnehezebb, melye 
letenni nem tudunk, az az út a leg 
fárasztóbb, melynek végére nem érünk 
Utunk végén ott áll a Qolgotha. aho 
megpihenhetünk, ahol terhűnket le- 
tehetjük. Ezért áll előtted testvéren 
—  a Qolgotha !

Nagypénteken.
1920.

Vérző szívvel, könnytelt szemmel 
Hungária gyászt öltött fe l;

Ködös jövő áll előtte,
Kőbor remény jár fölötte; 

Bánatában szívszorongva 
A Qolgotha útját ró jja ...  

Fel-felnéz a keresztfára:
Ott a szenvedés határa I 

Mintha vigasz jönne onnan,
Szíve újra éled, dobban :

Uj világ vár, uj élet jön —  
Soká bár, de még nem későn... 

Hungária ébredj, remélj:
A keresztre feszített é l!

K rlng  M iklós.

Zsuzsika: Ni, milyen szaporán
szállingózik a h ő !

Anya: Mindjárt gondoltam az este, 
hogy valami kavarodás lesz. A var
jak éktelen károgással özönlöttek a 
nagyerdő felől.

Apa: Hej, nekem nem szükséges 
varjukárogást hallanom, megjelent 
minden időváltozást ez az én béna 
lábam, amelyet koldussá tett Dober- 
dónál a talián.

Dédapa: Az én jobb-váilam is fáj 
már napok óta. Pedig régen volt már, 
mikor a fránya kozák beledöfött a 
hosszú pikájával. (A vállát tapogatja.)

Zsuzsika: Mégis mindig dolgozik 
édes öregapám.

Dédapa: Játékszámba megy ez 
csak, iányom! Ma-holnap hosszú 
pihenés vár úgyis reám I M ár míg a 
jó Isten közöttetek hágy, csak teszek- , 
veszek amit tudok.

Anya: De soká jönnek ki ma az 
iskolából a gyerekek I



Dunántúl Ev. Nöegyleteihez! 
unántúl evangélikus aszonyai- 

hoz és leányaihoz!
A könyörülő szeretet nevében ki

ltunk hozzátok. Egyházunk elhagyott 
yámoltjaira, különösen pedig nyugal- 
lazott derék lelkészeinkre és a gond 
eresztje alatt roskadozó szegény 
elkészözvegyekre irányítjuk szívetek 
igyelmét. Nehéz sors jutott nékik 
osztályrészül. Kezükben eltörött a 
;enyér botja. Kenyerüket nemcsak 
nértékkel, hanem rettegéssel eszik. 
Asztaluknál a gond ül és bárhova 
nennek, mindenüvé a nyomor sápadt 
irca kiséri őket. A legtöbbnek olyan 
.’sekély az évi nyugdíja, hogy az egy 
lónap szükségleteire sem elég. Egy- 
lázunk érzi ugyan a rettenetes hely
cetet, de szegénysége miatt nem tudja 
kötelességét teljesíteni. Sokáig haboz- 
lunk, de tovább már nem várhatunk. 
Húzzátok fordulunk Dunántúl evan
gélikus asszonyai és leányai, hozzá
tok, a szeretetben munkás evangéli
kus nőegyletek I Kérünk titeket: tart
satok gyűlést, indítsatok mozgalmat, 
rendezzetek gyűjtést 1 És ti mindnyá
jan, kik segítő kezet, szeretetteljes 
szót, jó tanácsot kaptatok egykor a 
régi lelkészlakban, gazdagodjatok 
meg teljes jószívűségre. Mikor szíve
tek szerint áldoztok, gondoljátok meg: 
a szeletet kezével könnyet töröltök, 
virágot hullattok egy-egy sírhalomra 
s cselekedetekben beszélő szóval azt 
mondjátok: a szeretet erős! Az ösz- 
szegyűjtött adományok a Dunántúli

1920. április 4.

Apa: Talán ottfogta őket a tanító 
ár papiros-galuskára. 

i Zsuzsika: Hallom a Bodri örven
dező csaholását, alighanem azok 
jönnek.

Eszti, Pista, Juliska (belépnek. 
Egyszerre — ) Adjon Isten szerencsés 
jó napot! (Kezet csókolnak.)

Anya: Fogadj’ Isten, kis cselédeim! 
Hol késtetek ilyen sokáig!

Pista: Egy kicsit csúszkáltunk a 
kenderáztatónál.

Apa: Mert különben úgyse tud-

Ínánk elnyűnni a csizmánk talpát. 
Dédapa: Hagyd el, fiam, te se 

voltál különb gyerekkorodban. No, 
gyerekek, hát mi volt a diktom ?

Apa: Ezek nem tanulnak dikto- 
mot, öreg apám. Már az én időmben 
se volt szokásban.

Dédapa: Persze, persze. Mindig 
eljelejtem. Mi még mindennap tanul
tunk egy diktomot, s mikor hazaér
tünk azzal köszöntöttünk be. Bölcs,

Luther Szövetség pénztárába Szom
bathelyre küldendők. Az adományokat 
a >H a r a n g s z ó«-ban nyugtázzuk!

Az irgalmas Isten ihlesse szent 
áldozatra szíveteket s áldja meg szent 
áldásával segítő munkánkat! Az Úr 
békessége legyen mindnyájatokkal!

Dr. Berzsenyi Jenöné Dr. Rafló Gyuláné
a D. L. Sz. elnöke. a propaganda szakoszt.

elnöke.

Kap! Béla Rado Lajos László Mífclös
püspök, elnök. elnök. titkár.

H A R A N Q S Z O -

B a ja ink  fo rrá s a  és 
annak orvossága.
Ha nehéz betegség ágyba dönt 

és orvosra szorulunk, az elhívott 
orvosnak első dolga az, hogy ala
posan megvizsgál, megkopogtat ben
nünket. Ezzel az alapos vizsgálattal 
akarja megállapítani a betegség okát, 
amely nélkül gyógyításról beszélni 
sem lehet. Minél előbb és minél 
helyesebben ismeri fel a baj okát, 
annál előbb és annál könnyebben 
talpra állít bennünket.

Az orvosok orvosa, Jézus, ezért 
is tudott oly könnyen és oly hamar 
nehéz betegeket meggyógyítani. Isteni 
tudása és éleslátása által azonnal 
felismerte a hozzá fordulónak igazi 
baját, —  s azonnal készen volt az 
orvosszerrel is.

A mai keresztyén társadalom —  
s ebben legfőképen a mi szerencsét
len nemzetünk —  szintén mintegy 
nehéz beteg, mintegy gutaütött fek-

tanulságos mondások voltak, még 
most is emlékszem néhányra. Mon
dok is mindjárt egyet. (Éneklő han
gon, hadarva — ) »A dologtalan és 
tobzódó szegény lészen, és szakado
zott ruhába öltöztet az aluvás!«

Ju liska: Jaj, édes szülim, úgy 
megehültem a sok tanulásban. Ma a 
nagy C betűt tanultuk. Egészen olyan 
mint az O, csak egy kicsit kinyitja 
a száját. Ha már majd a nagy I-t is 
megtanuljuk, akkor leirom az édes
apám nevét, Orbán Imre.

Apa: Kinyílik akkorra a pünkösdi 
rózsa.

Anya: Nesze! Foglalóba adok
egy piros almát.

Eszti: Tudom én amit tudok — 
Nem is igen szolgált ám reá a Ju
liska a piros almára.

Ju liska: Nem szép ám árulkodni.
Eszti: Igaz-mondás nem ember

szólás. A Juliskát ma kiállította a 
tanító úr.

107.

szik már hosszú hónapok óta beteg
ágyon. Betegágya mellett a kuruzslók- 
nak egész légiója felvonult már. De 
mindegyik más és más diagnózist 
állapított meg és így természetesen 
mindegyik más és más orvossággal 
kísérletezett.

Az egyik a jogegyenlőség utáni 
vágyban vélte a bajt fölismerhetni 
s az általános, titkos, a nőkre is 
kiterjedő szavazati jogot adta orvos
ságul. A másik a földéhségben —  
és földreformot, földosztást hirdetett 1 
A harmadik az államformát okozta 
a bajért —  és királyság helyett köz
társaságot csinált I A negyedik az 
átkos magánvagyont és a vallást —  
s ezek' megszüntetésével és eltörlé
sével akarta a bajt orvosolni.

Szóval: a hány orvos, annyi kü
lönböző kórmegállapítás, —  s ter
mészetesen annyi különböző orvos
ság is ; —  de az aléltan fekvő beteg 
ezek egyikétől sem éledt fel. Egyiké
től sem kapta vissza régi erejét, 
régi hatalmát és régi dicsőségét. S 
vájjon miért? Azért, mert egyik 
orvos sem ott kereste a bajt, a hol 
az tulajdon képen székel: a szívben, 
a lélekben.

A mai keresztyén társadalomnak 
s így a m i magyar keresztyén társa
dalmunknak is nem annyira a teste, 
mint inkább a szive, a lelke beteg.

Elvesztette hitét, elvesztette Isten
ben vetett bizodalmát, —  elvesztette 
Jézusát, —  ezért oly önző, ezért 
kapzsi, ezért oly gyűlölködő.

A hitetlenség szüli a szeretetlen-

Pista: Már az igaz, hogy a leá
nyokban nem áll meg a szó, mint a 
keszőce a nyárson.

Anya: Ejnye, ejnye! Ezt hát res
tellem. Aztán mi rósz fát tett a tűzre? 
(Juliska sír).

Eszti: Itthon hagyta a palavesz- 
szőjét.

Zsuzsika: Bizonyos vagyok benne, 
hogy a pogácsás tarisznyáját nem 
feledte itthon.

Ju liska : Hát téged ki kérdezett? 
Te csak pörgesd a rokkádat! (Mind 
nevetnek).

Anya: Qyerekek, ne böstörködje- 
tek. Jobb lesz ha valami munkába 
fogtok.

P ista : Én öreg-apámnak segítek 
vesszőt hántani.

Eszti: Én meg fonni próbálnék, 
ha a Zsuzsi reá engedne ülni a rok
kájára.

Zsuzsi: Hogyisne I Hogy vissza
felé hajsd megint a kereket s úgy
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séget, a szeretetlenség a gyűlöletet, 
a gyűlölet országa pedig már a 
pokolnak országa! A hitetlenségből 
sarjadt gyűlölet diktálja azokat a 
pogány békefeltételeket, melyeket a 
hatalmas győzök a szegény legyőzői
teknek szabtak. Mert a keresztyén 
vallás nem azt hirdeti, hogy szemet 
szemért, fogat fogért, hanem a z t: 
ha éhezik a te ellenséged, adj ennie, 
ha szomjuhozik, adj innia.

A hitetlenségből fakadt irigység 
és gyűlölködés az oka annak is, 
hogy hazánk fiai még az ország mai 
kétségbeejtő helyzetében sem tudnak 
egyesülni és mint egy ember talpra 
állani az örvény szélén álló szegény 
hazánk megmentésére.

Vissza tehát Jézushoz! Vissza apá
ink buzgó, lánglelkii hitéhez! Vissza 
Isten igéjéhez és az egy igaz Isten
nek lélekben és igazságban való 
imádásához! Ez az egyedüli orvos
ság a mai keresztyén társadalom 
veszedelmes nyavalyájára, de ez az 
egyedüli orvosszer ezer sebből vérző 
szegény magyar hazánkra is.

Ha majd azok a földesurak, (akik, 
úgylátszik, hamar elfeledték a kom
munizmust, hamar el azokat az Ígére
teket és fogadkozásokat, melyeket 
azokban a vészterhes napokban 
tettek) nem vasárnap mérik ki a 
fertálybeli konvenciót és nem vasár
nap tartják a hajtóvadászatokat, 
hanem e helyett templomba mennek 
és templomba küldik cselédjeiket is 
(mint a régi jó földesurak tették); 
ha majd a szülők vasárnap nem

összekuszáld a fonalamat, mint mi
napában. Alig tudtam kibogozni.

Eszti: No, hát akkor édes apám
nak segítek kukoricát morzsolni. 
(Félre.) Fonni majd akkor próbálok, 
ha nem látják.

Ju liska : És még kicsi vagyok, ne
kem nem kell dolgozni, én csak a l
mát eszegetek !

Pista: Jaj, édes apám, de igen 
szép verset adott ma föl nekünk a 
tanító úr. Az a címe: »Ki volt na
gyobb ?< Garay János írta.

Eszti: Csak holnapután kell föl
mondanunk. De én már majdnem 
bétüve tudom az egészet.

Zsuzsi: Én is tudtam ezt valami
kor, de már elfeledtem.

Ju liska: A kis kapuba kiállani, 
mikor a Ferke bácsi erre jön szeké
ren, úgy-e nem felejtesz el? (Mind 
nevetnek.)

Zsuzsi: Nini! Miből lesz a csere
bogár !

adnak addig gyermekeiknek ebédet, 
mig azok el nem mondják, miről 
szólt az igehirdetés; ha majd a köz
életben megbélyegzik azt, aki nem 
jár templomba, mint régen az ős 
keresztyéneknél; s ha majd az állam
nak nem az lesz a főgondja, hogy 
vasárnap minél több szeszes ital fogy
jon el, hanem mint Angliában és aSkan- 
dináv államokban (Amerika, szerk.) 
vasárnap zárva lesznek a korcsmák és 
törvény kényszerítse az embereket a 
templomba járásra; végül, ha majd a 
különböző állások betöltésénél nem 
a nagyúri protekció, hanem a lelki 
pásztortól hozott ajánló levél lesz a 
leghathatósabb é rv : akkor meggyó
gyul az emberiség szíve, de meg
szűnik a nyomor, Ínség és elégedet
lenség is az emberek között. Akkor 
következik el az a szebb kor, mely
ről a koszorús költő azt zengi: Lesz 
még egyszer ünnep a világon! Ez 
lesz az emberiségnek igazi, boldog 
öröinünnepe. Ez lesz az igazi meg
újhodásnak és feltámadásnak nagy 
hús vét ja ! Ez lesz az igazi világbéke, 
amidőn minden ajk azt vallja: »Jézus 
Krisztus az egyedüli úr az Atya 
Istennek dicsőségére.*

Tompa Mihály.

Ki tud róla?
Balog György, a korneuburgi va

súti ezrednél szolgált. 1918. október 
havában kiildütt magáról utolszor 
értesítést Albániából. Szíves értesí
tést kér özv. Balog Samuné Hegy
falu (Vasmegye). i —3

Dédapa: Aztán miről szóit a szép 
versetek ?

P ista : Derék, vitéz magyar hősök
ről. Csak úgy dobogott a szívem, 
mikor elgondoltam, hogy milyen sok 
kitűnő magyar ember volt a világon.

Eszti: Hát még magyar asszony, 
de még mennyi! Azokról külön ver
set kellene írni.

Pista: Megengedem. De ez csak 
férfiakról szól. Megnevezve nincsen 
egy se, de a tanító úr megmagyarázta, 
melyik mondás kire szól. Mi, nagyobb 
gyerekek meg úgyis ráismertünk a 
legtöbbre.

Eszti: Én valamennyit tudtam. 
Nem láttad e, hogy mindig jelentkez
tem ? (Két ujját íöltartja.)

Ju liska: Nekem még nem is volt 
muszáj odavigyázni, mi addig szép 
tulipánokat rajzoltunk, mégis tudom, 
hogy egy bácsi a nagy bunkós
botjával bedöngeteit egy vaskaput. 
Az lehetett ám erős ember, még

Gyermek-Világ.
A bárányka csengője.

Irta: Csite Károly.
Balogh gazda vásárra készítette a 

szekeret.
—  Vigyen el engem is, édes 

apám ! —  kérlelte a kis Jóska fia.
—  Nem lehet, fiam, mert sok 

dolgunk lesz a városban. Nem érünk 
rá édes anyáddal ott reád vigyázni.

—  Jó leszek, édes apám, akkor 
nem kell rám vigyázni.

— Oh, fiam, a kis gyermekekre 
mindig kell vigyázni, hogy baj ne 
érje őket. És ki őrizné a kis bárány
kádat, ha te is itthon hagynád ?

— Igaz is, nekem itthon kell ma
radnom a báránykát ő rizn i! — nyu
godott meg Jóska.

— Vigyázz jól a báránykára, 
fiam, akkor hozok a vásárról egy 
szép, kis csengőt a nyakára. Majd 
meglátod, milyen aranyos csengő 
lesz az. S milyen szépen csilingel 
majd a bárányka nyakán!

Az édes apa és az édes anya 
elmentek kora reggel a vásárra. 
Jóska sóvárgó szívvel várta őket 
haza, akárcsak az előző vásáron, 
mikor a báránykát hozták.

Ebéd után már nem tudott otthon 
maradni, felkerekedett a báránykával.

—  Gyere, báránykám, édes apám 
és édes anyám elébe! Hozzák már 
a csengőt.. .

talán édesapámnál és erősebb.
Pista: Botond vitézt akarja mon

dani, mikor Konstantinápoly kapuját 
beverte.

A pa: Hát azt a derék magyart 
hogyan is hívták, aki mikor a vesztő
helyre vitték, még utoljára leütött 
egy németet a tábori kürtjével ?

Eszti: Arról is van szó. Lehel 
vezér volt, az augsburgi ütközet után.

P is ta : De még Kinizsi is derék 
egy molnárlegény lehetett ám, mikor ] 
malomkövekkel dobálódzott és zsákok 1 
helyett törököket cipelt a vállán.

Eszti: Árpád apánk lehetett még
is a legnagyobb. A tanító úr képen 
is megmutatta, mikor Pusztaszeren 
megvágták a karjukat, ő és a hét 
vezér, s úgy ittak a vérükkel áldó- I 
mást, hogy halálig védelmezik ezt a 
dicső szép országot.

A pa : Hej! Miért hogy meghaltak 
hát, hogy védelmezték volna meg 
most is.
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A bárányka hűségesen követte kis 
gazdáját. Kimentek a faluvégi útra. 
Ott leste, várta Jóska, mikor buk
kan fel a távolban az édes apa 
szekere.

A bárányka nem várta annyira a 
saját csengőjét, mint a kis gazdája. 
Jobban érdekelte az űtszéli szántó
földbe vetett gyenge lóhere. Mindin
kább beljebb került a lóherébe, vigan 
legelészett

Jóska elmerülve leste a vásáros 
szekereket s nem vette észre, hogy 
tilosban legel a bárányka. Meglátta 
azonban Gergő bácsi, a csősz Szokat
lan haragos hangon támadt Jóskára.

—  Megállj, te g y e re k !... Miért 
n m vigyáztál jobban a báránykádra, 
hogy ne ment volna tilosba?! Jaj 
lesz most neked ... Elhajtom a bá
ránykát !. . .

Keserves sírásra fakadt Jóska s 
könyörgött, hogy bocsásson meg neki 
Gergő bácsi most ez egyszer, ne 
hajtsa el báranykáját! Úgy vigyáz 
ezután a báránykára, hogy egy tapod
tat sem ereszti el maga mellől. Sőt 
többé el sem jön vele h azu lró l...

Gergő bácsi, a máskor oly tréfás, 
jószívű ember, most hajthatatlan ma
radt : elhajtotta a báránykát.

—  Jaj, mi lesz most?! — zoko
gott Jóska, szlvecskéjét kétségbeesés, 
szállta meg.

Sok vásáros szekér bukkant már 
föl a távolból, de most nem érdekelte. 
Nem várta a csengőt. Minek is már, 
ha nincs meg a bárányka!

P ista : Mi tanultunk egy szép le
gendát szent László Királyról hogy 
ez még sírjában se tudott nyugodni 
Nagyváradon mikor a magyar seregek 
nem bírtak a sok törökkel, hanem 
fölkelt, nagy fekete paripáján a ha
dak élére nyargalt s diadalra vezette 
őket.

Apa: Sok bajlink volt bizony haj
danában a törökkel.

Pista: No, hiszen elbánt velük 
alaposan Hunyadi János. Az lehetett 
ám a futás, Nándorfehérvárnál. Hát 
még a fia, Hollós Mátyás.

Dédapa: Mátyás, az igazságos. 
Nem volt, nem is lesz nekünk soha 
többet olyan dicső királyunk.

Eszti: Azért hívták Hollős Mátyás
nak, mert egy hollómadár volt a 
címerében.

Ju liska : Igen, én is tudom. Attól 
küldött neki az édesanyja levelet 
Pápára! (Mind nevetnek.)

Pista: No, egy kicsit messzebb 
annál —  Prágába. De vissza is

Nem is merészel többé szülőivel 
találkozni. Mit mondjon nekik, hogy 
hová lett a bárányka?

Lekanyarodott az útról a kertek 
aljába vezető gyalogösvényre s forró 
könnyet hullatott a gyepes útra.

—  Óh, édes jó Istenem ! Tán soha 
többé nem mehet h a z a ! .. .

A kertaijdban bujdosott hosszú 
ideig, míg végre a saját kertjük vé
gébe húzódott, onnét sirdogált befelé 
csendes zokogással.

Egyszercsak valami hangra lett 
figyelmessé. Mintha csengő szót hal
lott volna.

— Oh ja j! megjöttek édesapámék 
a vásárról. . . Bizonyosan az édes
anya csenget a bárányka számára 
hozott csengővel, hívja őket haza. 
És ő nem mehet, nem tud bemenni! 
Mintha gyökeret vert volna a lába . . .

A csengő hangja mind közelebbről 
hallatszott, mintha csak a bárányka 
nyakán lett volna és szaladt volna, 
oly gyorsan csengett. S ime a pajta 
mellől legnagyobb meglepetésére a 
bárányka futott feléje a csengővel.

—  Aranyos báránykám, itthon 
vagy?! — rohant kitörő örömmel a 
megkerült báránykához.

Kedves halottunk emlékét méltó
képen megörökíthetjük, ha van jó 
fényképünk róla. Fényképe után meg
rendelhetjük művészi olajfestésü élet- 
hű arcképét. A címet és feltételeket 
lapunk kiadóhivatala közli.

szolgálta később a cseheknek a ven
déglátást. De szerettem volna én is 
Mátyás király idejében élni. Beálltam 
volna én is a fekete seregbe és se
gítettem volna nevelni a magyar 
dicsőséget. Bizony, én is inkább le
ugrottam volna a mélységbe mint 
Dugovics Titusz, de a zászlót mit 
reám bíztak oda nem adtam volna 
az ellenségnek én se.

Anya: Miért hogy a férfi, még a 
bajusza se ütközik, már a csatába 
kívánkozik? És ha ma fújnák meg 
a riadót, még talán öregapó is föl
kereskednek és kend is lóra kapna 
a fájós lábával is.

Apa: Bizony, megtennem én, hí
vást se várnék. Gyáva magyar em
bert még nem látott a világ. Pedig 
de nehéz elgondolni, hogy mind ez 
a sok szenvedés, százezrek halála, 
mind hiába való volt. idegen cenk 
bitorolja szép magyar hazánkat.

Dédapa: Azért ne csüggedjünk 
el fiam. A balsorsban nagy vigasz-

=  Hog y an  =  
lábolunk ki?

A nagy világégés tiszke R 
lepted a magyar földet. Ezer-8 
éves hazánkat romjaiból kell | 
újjáépíteni Az elkövetkezői 
nehéz idők mindenkitől v ilá - l

I
gos kötelességtudatot, a fele-1 
lősség átérzését és Ilii köte-S 
lességteljesítést kívánnak.

Krisztusnak lelke nélkül el
pusztulunk.

Egyedül az evangéliom isteni 
hatalma menthet meg bennün
ket.

Méltán számíthatunk tehát! 
a jóakarata emberek támoga-j 
tására azok az intézmények,! 
amelyek az evangéliomi szel-1 
lem megerősítését, Krisztusi 
ügyének diadalra juttatását! 

Itűzték ki célul.

I
A D un á n tú li Lu the r-S zö -1  
vétség az evangéliom védel-1 
mére alakult.

Legyen Ön az első tízezer!
között, akik a Szövetség tag-1 
jaivá lesznek. Senki sem re -8 
mélheti, hogy csak a maga! 
erejére hagyatva elérhet any-j  
nyit, mint abban az esetben,! 
ha összefog a vele egy aka-l 
raton levőkkel, egy cél felé | 
törekvőkkel. Egymásra va
gyunk utalva.

A Dunántúli Luthcr-Szövet- 
ségnek szüksége van Őrre; 
Önnek szüksége van a Dunán
túli Luther-Szövetségre.

Jelentkezzék belépésre lel
készénél, tanítójánál, vagy 
Szombathelyen az evangélikus 
püspöki hivatalnál!

I
 Tagsági d íja k : I. alapitól 
tagság 200 K, 2. rendes tag ! 
ság egyesnek 6 K, családnak I 
9 K, 3. segítő tagság 2 kor. I
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H E T I  K R Ó N I K A .
Nemzetgyűlés. Nagy kavarodást 

idézett elő a nemzetgyűlésen a közel- 
mnlt napokban az az interpelláció, 
melyet Lingauer Albin képviselő a 
nyugatmagyarországi marhaszállítás
sal kapcsolatos visszásságok tárgyá
ban intézett a kormány három minisz
teréhez. A nemzetgyűlés egy parla
menti bizottságnak kiküldését ha
tározta el. mely az egész ügyet 
vizsgálat tárgyává fogja tenni.

Minthogy a pártszövetség belső 
villongások s egyéb súlyos gyönge- 
ségek folytán a csőd szélére jutott, 
a politikai körökben fölmerült az a 
gondolat, hogy vissza kellene térni 
az erők koncentrációjára s ezzel 
segíteni — nem a pártok baján, 
hanem az országon. Nevezetesen Gaál 
Oaszton vetette föl a nagy nyilvános
ság előtt azt az ötletet, hogy uj 
kormányt kell alakítani, tekintet nél
kül a mai pártokra és a pártok 
számarányára s a kormány élére 
Apponyit kell megnyerni miniszter- 
elnöknek s a miniszteri tárcákat kipró
bált szakértőkre kell bízni, tekintet 
nélkül arra, hogy az illetők milyen 
párthoz tartoznak.

Csernoch hercegprímás a Szent 
István Társulat rendes évi közgyűlé
sén megnyitó beszédet mondott. Be
szédéből kiemeljük a következőket: 
Amint a külpolitikában csak hasz
nunkra lehet a keresztény erkölcs

talás ha nem szolgáltunk reá. Most 
keményen ostoroz bennünket az Ur, 
de majd ismét kegyelmébe fogad. 
Volt már a magyarnak ilyen rossz 
sorsa évszázadokon át. Török, tatár 
tépte-dulta, gonosz szomszéd sanyar
gatta, de csak megint talpra állt, és 
visszaszerezte magának ami az övé. 
Véres könnyeket sirtunk akkor is, 
mikor Világosnál le kellett tennünk 
a fegyvert, sokan inkább a halált 
választották, mint azt a megalázta
tást. De került, fordult egy néhány 
esztendő és megvirradt újra a ma
gyarnak, becsülethez jutottunk, barát
ságunkat keresték a hatalmasok. így 
lesz ez mostan is, mint a jó Istent 
az égben, oly bizton his7em. Én már 
nem érem ezt meg, de ha maid is
mét boldog, szabad nép leszünk, ha 
diadalmas magyar zászlókat lenget 
a szél, jöjjetek ki síromhoz és mond
játok el a szent énket.

(Mind fölálinak és a Hymnuszt 
éneklik.)

HARANC1SZÓ

követése: a belpolitikában is a bol
dogulás legnagyobb biztosítéka. A 
kereszténység nem jelent felekezeti 
gyűlölséget, hanem szeretetet, igazsá
gosságot, becsületességet, kötelesség
teljesítést, tekintélytiszteletet, szabad
ságot és a közösség iránt tartozó 
áldozatkészséget.

Beszédét e felhívással végezte be 
a hercegprímás: Sohasem volt hálá- 
sabb a munkatér. A vetés megérett az 
aratásra. Nelegyen kevesebb a munkás, 
mint amennyi az aratás. Hirdessétek 
a teljes, a hamisítatlan evangéliumot. 
Semmit ne alkudjatok. H allja  meg 
a világ a teljes igazságot, mert arra 
van szükség. Ügy van, a teljes, hamisí
tatlan evangéliumot hirdessük!

A magyar béke. A magyar béke 
kérdésében végleges döntés még sem
mi tekintetben sem történt. Végleges 
döntés a sanremoi konferencián vár
ható. Ezt a konferenciát április ele
jére hívták össze, mivel azonban ez 
összeesik a húsvéti ünnepekkel, mun
kához csak a husvét utáni héten fog
nak s ebben az esetben a delegáció 
legfeljebb április 10-ike táján fog az 
ántánt válaszával hazautazhatni.

A francia felfogásban nincs válto
zás. Továbbra is elvakultan intranzi- 
gensek — legalább is a hivatalos 
politikusok. Az angol részről érkező 
biztatóbb tünetek az utolsó 8— 10 
napban elmaradtak. Ennek ellenére 
a békedelegáció meg van győződve 
arról, hogy az ott elvetett mag kikel 
s talán már a közeljövőben éreztetni 
fogja hatását, annál is inkább, mert 
Angliában megvan a hajlandóság, 
hogy Franciaország engesztelhetetlen 
politikájával szemben emberies és 
nagylelkű álláspontra helyezkedjenek.

Több tünetből következtethetünk 
arra, hogy az ántántnak nagyon kel
lemetlen a népszavazásra irányuló 
kívánságunk. A francia sajtónak az 
az ellenérve, hogy ez fölösleges és 
vexáló. Káros ügyünkre, hogy az 
amerikaiak semmikép sem mozgatha
tók meg. Fölfogásuk, hogy az euró
pai ügyekbe nem avatkozhatnak be. 
Az amerikaiak nem sokat törődnek 
az orosz problémával sem.

Hadifoglyaink hazahozatala. A 
mindnyájunk szívéhez nőtt nagy föl
adat, Szibériában időtlen idők óta 
szenvedő hadifoglyaink hazahozatala, 
kezd a megoldáshoz közeledni. A leg
rövidebb idő alatt bizottság megy 
arra a távoli vidékre, ahol szeren
csétlen véreink szenvednek, tájéko
zódni fog a hazaszáilítás módozatai
ról és meg is fogja szervezni a haza

szállítást. A reményünk tehát erősöd
hetik, bár a legnagyobb akadály, a 
hazautaztatás rengeteg költsége, még 
megvan. A franciák és a japánok 
már most és a következő hónapban 
megfelelő számú hajót tudnának ren
delkezésünkre bocsátani, de ez idő 
szerint még minden emberies gon
dolkodás és érzelmi momentum mel
lőzésével szigorúan üzleti szempont
ból közelik az ügyet: ha lesz pénz, 
hajó is lesz. Ennek a pénznek, a költ
ségnek az előteremtése tehát a leg
első és a legsürgősebb föladat.

A szociáldemokraták és a pártok. 
A szociáldemokratáknak a kományzó 
pártokkal folytatott tárgyalása az ed
digi jelenségek szerint eredményesnek 
Ígérkezik. A szociáldemokraták tud
valévőén kifejezték arra való készsé
güket, hogy résztvesznek az újjáépí
tésben, a területi integritás védelmé
ben, sőt hajlandók az osztályharc 
esetleges felfüggesztésére s a nemzet 
nagy érdekeinek szolgálatában a kor
mány támogatására is. Ezzel szem
ben a hatalomban való részesedés 
uélkül, csupán a demokratikus sza
badságok biztosítását kérik.

Amerika és a versaillesi békekötés. 
Az amerikai szenátus visszautasította 
a Versaillesben megkötött német béke 
ratifikálását. Az Unió képviselőháza 
pedig ugyanakkor határozatban ki
mondta, hogy Németországgal helyre
állt a békeállapot. A két hir közül 
egyik sem hat szenzáció gyanánt, 
mert a szenátus elutasító magatartása 
a német békeszerződéssel szemben 
rég közismert dolog. A szenátusnak 
és a képviselőháznak a határozata 
semmiesetre sem jelenti Wilson poli
tikájának a győzelmét a saját orszá
gában, másfelől azonban azt sem 
jelenti, hogy Amerika nem teszi ma
gáévá a versaillesi szerződést a maga 
egészében. Arról van szó, hogy Ame
rika nem köti a maga jövendőbeli 
európai és Európán kívüli politikáját 
a többi ántánt-állam politikájának a 
szekeréhez. A világbéke garanciái 
ezzel jelentékenyen csökkennek. Ame
rika különbékét akar Németországgal 
és ez, azt hisszük, véget fog vetni 
annak a se nem háborús, se j i e m  

békés, állapotnak, amely az európai 
ántánt-államok és Németország kö
zött még mindig fönnáll. Aligha té
vedünk, ha ezzel karöltve, vagy en
nek nyomán a versaillesi béke reví
ziójának elkerülhetetlenül el kell kö
vetkeznie.

Amerikai liszt. A nemzetgyűlés 
sivár vitatkozásai közepette szinte
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észrevétlenül hangzott el ma a mi
niszterelnöknek egy kijelentése, mely 
fontosabb minden házi perpatvarnál, 
mert nem egyes pártok és pártvezé
rek hatalmi érdekeit és hiúságát, ha
nem milliók jóvoltát érinti. Arról van 
szó, hogy a magyar kormánynak a 
minap sikerült az Egyesült Államok
kal 1500 vagon liszt szállítását le
kötni, mely elsősorban a tisztviselők 
és munkások ellátására van szánva. 
Amerika a lisztet, Anglia pedig a 
szállítást hosszabb lejáratú hitelre 
vállalta. Ugyanilyen föltételek mellett 
egy ezervagonos gabonaszállítmány 
már útban is van Amerikából, mely 
Regensburgban áll átrakodás céljá
ból. Igaz örömmel fogadjuk az ör
vendetes hírt, mely arra a reményre 
jogosít, hogy a közellátás ügye végre- 
valahára mégis csak javulni fog. És 
örvendetes ebben a bejelentésben az 
a momentum is, hogy a külföldnek 
irántunk való jóindulatát a legnagyobb 
erőfeszítés ellenére sem sikerült tel
jesen tönkretennünk. Amerikai liszt 
érkezik, amerikai gabona Amerika 
és Anglia hitellel sietnek támogatá
sunkra, a tiszántúli fölhozatal is ja
vul, ezek a bejelentések hosszú idő 
óta először, végre némi vigasszal 
szolgálnak ezekben a szomorú idők
ben !

Felkeltek a törökök Tráciától Ará
biáig. A pánizlám felkelés teljes mér
tékben kitört és Tráciától Anatólián 
keresztül Arábiáig terjed. Francia 
forrásból ezt jelentik a harcok mos
tani állásáról: Jaffer Táján ezredes 
megtámadta Macedóniában a szövet
ségeseket és ellenállást fejt ki velük 
szemben. A Tráciát megszálló görög 
csapatok szembeszálltak vele. Ana- 
tóliában Musztafa Kemal csapatai 
visszaszorították az olasz csapatokat 
a tengerpartig. A franciák vitéz ellen
állást fejtenek ki a török felkelőkkel 
szemben Ciliciában és Felső-Sziriá- 
ban. Qouraud francia tábornok sür
gős megerősítést kér.

Hogyan bűnhődjék Vilmos császár? 
A Londonban megjelenő »Litterary 
Digest« című jogi lap azt a kérdést 
intézi a jogászokhoz, hogy mikép 
bűnhődjék Vilmos császár. A kér
désre 328 válasz érkezett, amelyek 
közül 27 a megbüntetés ellen foglalt 
állást, 106 halált követelt, 137 depor
tálást ajánlott, 51 fogságot, 7 pedig 
más büntetésmódokat. Egy biró belga 
hóhért ajánl, egy jogi tanár fojtó gá- 
zakkal akarja megöletni, egy biró 
pedig azt indítványozza, hogy a volt 
császárt pénzért mutogassák és a be
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folyó összeget fordítsák Belgium újjá
építésére. Egy kolorádói biró azt ja
vasolja, hogy vasúti kocsiba zárva 
elrettentő példaképen hordozzák körül 
az egész világon. Egymásik biró azt 
ajánlja, hogy herkulesi munkákat vé
geztessenek az excsászárral. Egyet
lenegy biró akadt, aki válaszában 
mérsékelt álláspontot foglal el, kije
lent vén, hogy addig nem lehet senkit 
sem elitélni, míg mind a két felet ki 
nem hallgatták.

Németország zavaros helyzete. A 
háborgó Németország úgy látszik 
csak nem tud nyugvópontra jutni. 
A győzelemtől vérszemet kapott kor
mány felrúgta az egyezséget, amely- 
lyel megszerezte magának nehéz 
óráiban a mérsékeltek támogatását. 
Ezzel azonban csak újabb forradal
mak rémét idézi fel és pedig a bol- 
sevikit csak úgy, mint a fehér ellen
forradalomét.

EGYHÁZI k ö z é le t .
L a p u n k  e lő fiz e tő in e k , m u n k a 
tá r s a in a k  és o lv a s ó in a k  bo ldog  
h ú s v é ti ü n n e p e k e t k í v á n u n k !

Lapunk legközelebbi száma nyomda
technika i okokból csak á p rilis  18-án 
je len ik  nieg.

Püspökünk m egtiszteltetése. Szép 
megtiszteltetés érte Kapi Béta püspökün
ket. A Dunántúli Irodalmi és Művészeti 
Egyesületek Szövetsége, Gárdonyi Géza 
jeles íróval egyetemben elnökévé válasz
totta.

Munkában a Luther-Szövetség. Az
egyházkerületi és egyházmegyei központok 
megszervezése után a Szövetség teljes erő
vel lát hozzá a kerület minden egyes gyü
lekezetére kiható propaganda munkájához, 
hogy ennek sikeres elvégzése után a Szö
vetség megkezdhesse tulajdonképeni mun- 
kaprogrammja gyakorlati megvalósítását. 
Minden egyes gyülekezetben vallásos ün
nepségek vagy szövetségi Istentiszteletek 
keretei között terjeszti a Szövetség a maga 
eszméit. Az első ilyen szövetségi ünnepség 
március 20-án volt Vönöckön, ahol a Szö
vetség elnöksége részéről Kapi Béla püs
pök mint a Szövetség ügyvezető elnöke és 
dr. Berzsenyi Jenöné elnöknő jelentek meg, 
a hivatalos egyházkerület részéről dr. Ber
zsenyi Jenő kerületi felügyelő, a lelkészek 
részéről Szabó István kemenesmagasii és 
Molilorisz János ostffyasszonyfai lelkész, 
mint a kemenesaljai egyházmegye Luther- 
szövetségi akciójának szervezője. A tú l
buzgóságáról közismert vönöcki gyülekezet 
a püspök iránt érzett szeretetének ünne
pélyes fogadtatással adott méltó kifejezést. 
A zsúfolásig megtelt templomban a püspök 
Efezusi levél 5 n  alapján tartott szívhez 
szóló, lelkiismeretet felrázó ünnepi beszé
dével hű tolmácsa volt a Szövetség esz
méinek. Molitorisz János ostffyasszonyfai 
lelkész arról szólott, hogy a Szövetség az 
evangéliom szellemében miként kívánja

m i .

szolgálni a hívek anyagi érdekeit. A Szö
vetség javára rendezett offertorium 822 90 
koronái eredményezett. Másnap délután 
Celldömölkön volt szövetségi ünnepély, 
ahol ugyancsak a püspöknek Krisztus sze- 
retelében izzó lelke vezette a híveket a 
Luther-Szövetséghez Kolos: e 3 —4 alapján. 
Molitorisz János lelkész a szövetség gya- 
gyorlati munkaprogrammiáiról szólott. Az 
ünnepség méltó kiegészítést talált Gyar- 
matliy Dénes segédlelkész cs Vince Jolán 
tanítónő érzéstől á hatot keltő orgonajáté
kában. A szövetségi offertorium eredménye 
1385 korona. A hívek imádkozó szeretetébe 
ajánljuk szövetségünket s ezúttal is kérjük, 
fogadják mindenütt e szövetséget azzal a 
szeretettel, amely szeretettel közeledik az 
mindenhová.

H ad ifog lya inkért. Az ostffyasszonyfai 
ev. nöegylet úgy erkölcsi, mint anyagi 
tekintetben szép sikerű vallásos ünnep
séget rendezett március 14-ikén a hadi
foglyok hazasegítése érdekében. Alkalmi 
beszédet mondott Molitorisz János lelkész. 
Erőss Kálmánnak két költeményét szavalta 
Fehér Manci és Németh Károly, hazafias 
tárgyú imát mondott Giczi Erzsi, énekelt 
a gyülekezet két szólamu énekkara. A 
gyűjtés eredménye 1300 K A nőegylet 
közgyűlése elnökké választotta Ostffy 
Lajosnét, alelnökévé Molitorisz Jánosnét.

Kossuth Lajos halálának évforduló ja. 
Kossuth Lajos halálának évfordulója alkal
mából a Deák-téri evangélikus templom
ban gyászistentiszteletet tartottak Az isten
tiszteleten képviseltette magát a kormány, 
a nemzetgyűlés pártjai és nagyszámban 
jelentek meg a MOVE tisztjei és altisztjei. 
A Kossuth család részéről özv. Kossuth 
Ferencné jelent meg. Varsányi Mátyás ev. 
lelkész mondott gyászbeszédet, majd a 
közönség elénekelte a Himnuszt és a Kos- 
suth-nótát A templomból a temetőbe vo
nult a közönség, ahol Kovács J. István 
képviselő mondott gyászheszédet, majd el
helyezte a sírra a kisgazdapárt koszorúját.

Coligny Gáspár tengernagy volt a fran
cia hugonották és bátran mondhatjuk a 
protestantizmus egyik legkimagaslóbb alak
ja A Bertalan-éjen vértanú-halált halt nagy 
férfiú születésének 400-ik évfordulója 1918- 
ban volt, de akkor a háború miatt nem 
ünnepelhették kellő módon emlékét. A fran
cia protestánsok most pótolják a kénysze
rült mulasztást és Charlestonban, születés
helyén nagyszabású emlékünnepet ren
deznek.

Tem plom i nap a menekültekért. Az
országban elszórtan élő menekültek érde
kében a Területvédő Liga és a békeelő
készítő iroda B) csoportja husvét ünnepén 
templomi napot rendez A fővárosi és az 
ország minden templomában felekezetre 
való tekintet nélkül ismertetik a menekül
tek sorsát és valamennyi templomában 
gyűjtést rendeznek a menekültek javára.

T isz tu jitás . A kemenesmagasi-i ev. 
gyülekezet felügyelője, Horváth János föld- 
birtokos aggkorára való hivatkozással állá
sáról leköszönt. A gyülekezet azzal mutatta 
ki iránta érzett ragaszkodását, hogy egy
hangúlag tiszteletbeli felügyelőjévé válasz
totta. Utódjául egyhangúlag Magassy Sán
dor eddigi m. felügyelő választatott meg.

Lelkészhiány. A külföldi prot. egyházi 
lapok mind telve vannak panasszal a fe
nyegető lelkészhiány miatt. Többek között 
a hollandi államegyházban f. évi január 
1-én 208 lelkész! állás volt üresedésben.
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A holland szabadegyházban, amely 560 
gyülekezetben 494.000 hívőt számlál, több 
mint 200 gyülekezet volt a jelzett időben 
lelkész néikül.

T e m p lo m i zenés á h ita t. A Kálvin- téri 
református templomban minden szerdán 
délután fél öt órakor zenés áhítat van, 
amelynek keretében az egyházi zeneiroda
lomnak jeles művei kerülnek előadásra. 
Az egyes műsorokat zenetörténeti néző
pontok szerint á llítják össze s a meghívó
kon zenetörténeti ismertetést adnak. A cél 
érdekében a legkiválóbb művészeket nyer
ték meg.

H azafias ünnepé ly. Szépen ünnepelte 
meg a kemenesmagasi-i ev gyülekezet 
1818 március 15-ikének emlékét március 
14-én délután a templomban. Szabó István, 
ev lelkész ünnepi beszédében vázolta 
hazánk mai szerencsétlen helyzetét s tör- 
hetlen hazaszeretetre buzdította a hallgató
ságot. Molnár Gizella Ábrányi E m ilnek : 
„A  vándor madár“ című, Guóth Jolán 
pedig W ohlfahrt O lgának: „Invoca tió “ 
című költeményét szavalta el nagy hatással. 
Az ünnepi progrommal értékes pontjai 
voltak a Pálffy M ihály kántortanító veze
tése alatt előadott vegyeskar éneke: „Ah, 
hol vagy magyarok tündöklő c s illa g a ? !“ 
és ugyancsak nevezett tanító által énekelt 
saját szerzeményű, megható szövegű s 
melódiáju szólóének : „Sírnak most Erdély
ben, sír a magyar, székely.“ Az ünnepélyen 
részt vett közönség könnyezve énekelte el 
a Hymnuszt és a Szózatot. Az ünnepélyt 
ima nyitotta, ima zárta. A maradandó em
lékű ünnepély offertoriurua az erdélyi me
nekültek javára 372 K 86 f- t eredményezett.

A rá d i (N ógrád m.) leányegyház 
néhány buzgó tagjának kezdeményezésére 
elhatározta, hogy templomába uj orgonát 
állítat, amely 60 000 koronába fog kerülni. 
A nemes cél javára eddig a következő 
adományok folytak be: id. Kniety József, 
Pokcsádi M ihály 3000 —3000 k o r , özv. 
Brjeska Pálné, id. M isurák József, ifj. 
M isurák József, Ljeszkovszki József, Rell 
M ihály 2000-2000 kor., Böhlik Pál 1700 
kor., Böhlik Samu, Kármán Samu, Kovács 
János, Tányéros János, id. Varga János, 
id. Varga Mihály, Zószkalicski Pál 1000— 
1000 kor., Antus János 500 kor, Tányéros 
István 400 kor., Stebel István 350 kor., 
B öh lik  Samu, Jáncsi István 300—300 kor., 
Hunórik M ihály 250 kor., Pöstényi István, 
Petrós M ihály 200—200 kor. adakoztak. 
A nemes tett önmagát dicséri, a hitbuzgó 
áldozatkészség legyen kedves az Úr előtt.

Nagygeresd i eyang. nőegy le t a hadi
foglyok hazaszállításának céljára március 
14-én kiválóan sikerült vallásos és haza
fias ünnepélyt rendezett, mely 2040 K -t 
jövedelmezett. Csikk Mariska érdekes be
szédben március 15-ének jelentőségét mél
tatta, M olnár Erzsi, Kiss Lajos és Kiss 
Pál szépen szavaltak, a helység ifja ibó l 
és leányaiból összeállított vegyeskar pedig 
nagy precizitással adott elő gyönyörű éne
keket. Végül 7 iskolásgyermek a „Falusi 
jelenet" című kis színdarabot játszotta és 
derekasan reászolgált a nagyszámú közön
ség elismerésére.

M agyarszom bathe lyen vallásos estély 
tarthatása végett 121 család adományozott 
gyertyát s így az Ifjúsági Egyesület márc. 
hó 7-én tartott vallásos estélyt a teljesen 
megtelt templomban. Szavaltak: Kovács 
Mária, Németh Juliánná és Varga Juliánná.

Énekükkel közreműködtek Szekér József 
kántortanító vezetése mellett Kovács Erzsé
bet’  Varga Vilma, Takács Erzsébet, Buksó 
Erzsébet, Horváth Erzsébet, Maracskó 
Julianna, Nagy Erzsébet és Letehyci Róza. 
M olnár Gyula lelkész a vallásos nevelés 
jelentőségéről tartott előadást. A vallásos 
estély közénekkel s imával kezdődött és 
végződött. Az estély végeztével az Offer
torium  a Harangaíap javára 14454 K-t 
eredményezett.

H  I  H  K
B a n k je g y fo rg a lo m . Az Osztrák-Ma

gyar Bank kimutatása szerint 1920. márc. 
7-én az Osztrák-Magyar Banknak összesen 
59,843,512 270 korona értékű bankjegye 
volt forgalomban, amiből Ausztriára 
14,486,422.647 korona értékű bankjegy 
esik

V a lu tánk  ja vu lása  k ü lfö ld ö n . A pénz
felülbélyegzés, illetve az ezzel kapcsolatos 
kényszerköicsön-akció hatása külföldön 
máris mutatkozik. A budapesti kifizetés 
Z iirikben 2 30-ról 3.60-ra szökött föl, mig 
ugyanekkor ott a bécsi kifizetés 2.60-ról 
2.50-re esett vissza. Becsben a magyar 
ezrest legutóbb már tiz százalék diszá- 
zsióval jegyezték, most pedig, a felülbé
lyegzés harmadik napján, a magyar kifizetés 
a bécsi deviza-középpont szerint 110-ig, a 
magánforgalomban pedig 115-ig emelkedett.

Az á lla to rvo so k  d íjazása . A fö ldm i- 
velésiigyi miniszter az állatorvosi magán
gyakorlat díjtételeit a rendkívüli viszonyokra 
való tekintette] a régi díjtételek tízszeresére 
feiemelte.

A ném et tró n ö rö kö s  u j ta rtó z k o d á s i 
he lye. A volt német trónörökös számára 
Wieringen szigetét je lö li ki hollandia i ta r
tózkodási helyéül.

A v e rsa ille s i békeszerződés b írá la ta .
A római Szentszék lapja hosszú bírálatot 
és ismertetést közöl a versaillesi béke
szerződésről és végül megái lapítja, hogy 
a szerződésben, bár 83 ezer szóból áll, 
egyetlenegyszer sem fordul elő Isten neve. 
Ennek kapcsán megemlíti azt az érdekes 
esetet, hogy az amerikai szenátusban a 
békeszerződésekről megindult tárgyalások
ban az egyik szenátor azért javasolta a 
békeszerződés elvetését, mert az európai 
keresztényellenes világnézet tükröződik 
benne, ezt pedig nem lehet támogatni. Ne 
csodálkozzunk tehát — mondja végül a 
római újság — hogy az ilyen szerződések
nek az a sorsuk, amelyet eléggé ismerünk 
és amelyet meg is érdemeinek.

A n y á ri időszám ítás. A háború rend
szeresítette egész Európában a nyári idő
számítást, amelyet hasznosít az úgyneve
zett béke is. Mindenfelé készülődnek már 
a nyári időszámítás bevezetésére. Egy kor
mányrendelet értelmében az idén «április 
15-én kezdődik a nyári időszámítás és szep
tember 15 ig tart. Körülbelül ugyanebben 
az időben lép életbe Ausztriában is a nyári 
időszámítás.

R okkan tak  fe lü lv izsg á lá sa . A hon
védelmi m iniszter rendelete szerint 1920. 
jú lius hó végével azon ideiglenes ellátási 
illetékek utalványozása, melyekre nézve a 
megállapított fizetési időtartam lejárt, meg
szűnik. Ezért az olyan hadirokkantak, 
akiknek már le járt a határidejük, felmen

tési meghagyással rendelkeznek és újabb 
felülvizsgálaton még nem voltak, Buda
pesten ezen körülményt a rokkant-ellátási • 
hivatal negyedik osztályánál, vidéken pedig 
a községi elöljáróságnál jelentsék be, azon 
célból, hogy eíőjegyezhetők legyenek. En
nek alapján a katonai hatóságok el fogják 
rendelni a felülvizsgálatot. A felülvizsgá
latra szóló felhívásnak eleget tenni m in
den rokkantnak érdekében áll, mert aki 
a felülvizsgálaton nem jelenik meg, annak 
illetékeit augusztus hó elsejével beszüntetik.

K ü lfö ld ön  is d rá g u l a levé ibé lyeg  és 
a tá v ira t. Az európai országok egymás
után emelik föl az eddigi levélbélyeg- és 
táviratdíjakat, így a francia kamara leg
utóbb elhatározta a posta-, táviró- és tele
fondíjak emelését. A közönséges levél díját 
15 szantimról 25-re emelték. A z  emelésből 
évenként 280 m illió  frank jövedelmet re
mélnek. — Berlinben a közlekedési tanács 
szintén uj postadíjakat állapított meg. 
Általában minden téren 100 százalékos 
áremelkedésről van szó. A távbeszélő árai
nál az emelés még nagyobb.

T o k a j-b a n  alkalmazást talál egy 
kedves evangélikus úri háznál, jó 
feltételek mellett két házi teendőkben 
jártas leány. —  Cím a kiadóban.

Egy magányos özvegy református 
hivatalnoknő, ki faiun lakik, örökbe 
fogadna református vagy evangélikus 
szülőktől származó 1 0 —12 éves tel
jesen árva leányt. — Cím a kiadó- 
hivatalban. 2—2

r

Aki imakönyvet, 
énekeskönyvet,

bibliamondatos faliképet, díszes 
kivitelű keresztyén házi áldást, 
gyönyörű szép Luther-képet, evan
gélikus eleink szenvedéséről, üldöz
tetéséről szóló elbeszéléseket, re
gényeket, konfirmációi ajándék
könyvet, gazdasági könyvet, vagy 
bármilyen szépirodalmi munkát 
akar vásárolni, írjon levelezőlapot 
a Luther-Társaság könyvkereske
désének, Budapest, Vili. kér., Szent
királyi utca 51/a, mely minden ren
delést postafordultával elintéz. —  
Nevezett könyvkereskedésben pa
píráruk és az összes tankönyvek 
kaphatók. Lelkészeknek és taní
tóknak 10% engedmény. Aki 101 
könyvet vásárol, egy ajándék- 

könyvet kap.
Vásároljunk evangélikus egyházunk 
könyvkereskedésében, a Luther- 

Társaságnál! 1

Nyomatott W ellisch Béla villamtizemü könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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Felelős szerkesztő
is  k iadó:

SZALAY M IH Á LY .
T irs s ze rk e s z tő :

NÉMETH KÁROLY.

Kéziratok Lovószpatonára  
(Veszprém niegye), e lő fi
zetési d ijak , reklam ációk  
A HARANGSZO kiadóhiva
talának S ze n tg o lth árd ra  
(VnsvArmegye) küldendők.

Előfizetést elfogad  
minden evang. lelkész és 

tanító .

¥

E V A N G É L I K U S  N É P L A P .
A la p íto tta : Kapi Béla 1910-ben.

Szerkeszti t  a kiadóhiva
tal veze tő je :

C Z I P  O T T  G É Z A
S Z E N T G OTTHÁR D  

(Vasvárm egye.)

A „H a ra n g szó “ előfizetési 
á ra : egész évre közvetlen  
küldéssel 2 0  kor., csopor
tos küldéssel (legkevesebb  

10 példány) IS korona.
A „H a ra n g szó “ te r je s z 
tésére befolyt adom ányok
ból szórványban lakó h í
veinknek Ingyenpéldányo

kat küldünk.
M eg je len ik  m inden vasár

nap.

A „ D U N Á N T Ú L I  L U T H E R - S Z Ö V E T S É G “ H I V A T A L O S  LAPJA.

Vallomás.
M ikor szemembe szá llt az első napsugár 
S csiklandó melege mosolyt csalt a jka- 
M ikor anyám karjában ringa tá l [mon, 
S fo rró  csókja o tt p iru lt arcomon, 
M ikor a virágnak tudtam  már örü ln i, 
M ikor még szivemet nem busítá semmi; 
Rajtam vo lt már je le, Uram, kegyelmed

n ek ,
Hogy álta lad élek és benned lehellek.

Éveknek múlásán megnőttek a vágyak. 
A te lelked merész tettekre ragadott, 
Magasba ragadtak fel a tündér szárnyak, 
Szerettem volna én lehozni a napot. 
Hogy denkt-se fázzon, hogy m indenki

[lásson
S csak igazság s béke legyen a világon. 
M ikor értetlenül néztek az emberek, 
Akkor tudtam, hogy csak teveled élhetek.

A szárnyakat v ihar, z ivatar tépte meg. 
A vágyak az élet tüzében égtek el.
De téged óhajtó lelkem nem fél s remeg 
Mert te m indent jónkra  s bölcsen cse

leksze l.
M ikor nem arattam o tt ahol vetettem, 
M ikor a csüggedés rabszolgája lettem, 
Akkor tudtam, hogy nincs másom e v i

liágon,
M int te, én Istenein, én erős köszálam!

BALOGH ISTVÁN.

Keresztyén vasárnapot.
A keresztyén nyugalomnapnak 

rendkívül nagy jelentősége van. Mesz- 
sze kihat az egyénnek, a családnak, 
a társadalomnak életére. A vasárnap 
megünneplése vallási és szociális 
kérdés. Újabb időben inkább szociális 
vonatkozásai mialt került előtérbe. 
A munkásság jogot formál magának 
ahhoz, hogy hetenként egy napot pi
henjen. L)e ennél, az általam is teljes 
mértékben elfogadott követelésnél 
nem szabad megállapodnunk. Mert 
még ha csupán a szociá lis oldalát

vesszük is szemügyre, akkor is csak
hamar felismerjük, hogy a pihenőnap 
egész gazdag áldása akkor érvénye
sül csak, ha ezt a napot a lelki élet
nek gyarapítására és megerősítésére 
fordítjuk. A test pihentetése szükséges 
és hasznos. Hanem kettős haszon 
származik abból, ha amíg a test pi
hen és erőt gyűjt, a lélek is megtelik 
nemes gondolatokkal és elhatározá
sokkal, áhitatos tisztelettel és tiszta 
érzelmekkel.

Sajnos a keresztyén vasárnap az 
élet hétköznapjaiban elkallódott. A 
keresztyén vasárnap egyéni, családi 
és társadalmi életünkben ma nein 
tényleg meglevő valóság, hanem csak 
követelmény. A vasárnapot sok por
tól, szennytől, verítéktől kell megtisz
títanunk, hogy mint Istennek szentelt 
nap, mint az Úrnak napja a maga 
mivoltában ragyogjon és sugarait a 
hétköznapokon is éreztesse.

Mindazt, ami össze nem egyeztet
hető a vasárnapnak, mint ünnepnap
nak természetével, a hét többi nap
jaira kell áttennünk. Gondoljuk meg 
mindenekelőtt azt, hogy minden rendű 
és rangú embernek joga van egy pi
henő napra. A tisztviselőknek is. 
Mindenféle hivatalnak teljesen szüne
telnie kellene tehát ezen a napon. 
A kocsmák bezárásáról ma már szólni 
is felesleges, miután a bolsevisták 
olyan alaposan rápirilotlak a keresz- 
tyénségre.

Személyes példaadással és állás- 
foglalással hassunk oda, hogy ezt a 
napot ne az élvezethajhászás, az üres 
szórakozás, a szükségtelen munka 
napjává tegyék. Vegyük elő a bibliát, 
az imádságos könyvet, az énekes 
könyvet. A nyilvános istentisztelet 
látogatását tartsuk szent kötelesség
nek. A gyermekeket tanítsuk meg e 
nap jelentőségére. Ilyenésehez hasonló 
uton-módon lesz a keresztyén vasárnap 
áldás a nemzet életében. N. K.

Raffay püspök 
több időszerű kérdésről.

A svájci és a hollandiai missió is 
megérdemelné, hogy róluk részlete
sen beszéljünk. Amannak egyik buzgó 
képviselője Schoch úrnő több hetet 
töltött nálunk s milliókra értékelhető 
élelmiszerekkel és ruhanemüekkel se
gített rajtunk. Munkáját most K'enast 
főkonzul folytatja egy bizottság élén. 
A holland missió lelke Klinge-Fled- 
derus fókonzul és nemeslelkü felesége, 
akik mellett a köztünk már nyolc év 
óta élő Hochstraten alkonzul fejt ki 
buzgó tevékenységet. Fledderus maga 
is evang. lelkésznek a fia' s különös 
megértéssel munkálkodik egyházunk 
híveinek javára. Ö szervezte a gyer
meküdülést is. Az első vonattal 600 
gyermek utazott el, a második és 
harmadik 600 azonban a német za
varok miatt egyelőre megrekedt.

Legújabban a skótok és a norvégok 
kezdték meg segítő munkájukat. Am- 
azokét a skót missió, emezekét egyhá
zunk buzgó tagja, Gregersen főkonzul 
irányítja. Eddig 18 waggon ruhát és 
élelmiszert küldtek a fővárosba.

A svéd atyafiakról még c.sak azt 
kell megemlítenem, hogy legutóbb 
négy evang. lelkészt kértek vendégül 
s most folynak a tárgyalások a theo- 
lognsok számára létesítendő egye
temi helyek dolgában is.

Mialatt levelemet hosszú megsza
kításokkal rovogatom, isméi felkere
sett Morehead professor, az amerikai 
egyesült lutheránus egyház képvise
lője és sok vigasztalót s még több 
kedves és gyümölcsöző jóakaratot 
hozott magával. Reményiem, segít
sége nem fog alkalmul szolgálni ap
rólékos félreértésekre, hanem majd 
az igazán egyetemes célú nagy segít- 
ség egyetemes egyházunk közjavát 
fogja munkálni.
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Ami különben a feltett kérdés lé
nyegét illeti, hogy lehet-e valami ér
demlegeset várni a külföldi testvérek
től ? —  én csak a leghatározottabb 
igennel felelhetek. Egyházunkat máig 
sikerült belekapcsolnunk a külföldi 
testvérek érdeklődésébe. Legutóbb 
már a varsói püspökkel is levelezés
ben állunk. Különösen sokat köszön
hetünk Söderblom uppsalai érseknek 
és Morehead amerikai professornak. 
Södesblomnak köszönhetjük, hogy a 
Hága mellett 1919. okt. 3-án tartott 
egyik világkonferencia, mely a nem
zeteknek az egyházak közvetítésével 
békés úton leendő érintkezését mun
kálja, a magyar protestantismus ér
dekében felemelte hatalmas szavát. 
Ugyancsak az ő keze játszik bele, 
hogy a »Hit és Rend« világkonfe
renciájára, melyet Genfben 1920. 
aug. !2-én óhajtanak előkészíteni, a 
mi egyházunkat is meghívták.

Mindezekből és sok más jelenség
ből is örömmel állapítom meg, hogy 
a külföldnek hatalmas erkölcsi és 
anyagi segélyforrásai nyílnak meg 
számunkra s csak akinek közvetetlen 
alkalma volt a külföldi protestantis
mus erejét és alkotó képességét látni, 
az tudja igazán értékelni az ilyen 
bekapcsolódás felbecsülhetetlen jelen
tőségét.

Azt kérdezi szerkesztő ű r : „M ik  
volnának a legsürgősebb egyházi te
endőink ?“ Ezek után a választ két 
részre kell osztanom. Az egyik a 
belső, a másik a külső egyházpoli
tikára vonatkozik. Mindkettőről azon-

Tárca.
A nemzeti eszme, s reformok 
szolgálatában Széchenyi és Kos

suth korában. 4

Irta : Ruzsonyi Béla.

Kossuth is Széchenyi követője volt, 
lényegében ő is azt akarta, amit 
Széchenyi, hogy a magyar nagy, gaz
dag, müveit és szabad legyen. De 
míg Széchenyi az anyagi erősödést 
tartotta fontosabbnak, előbbrevalónak, 
addig Kossuth a szabadságot akarta 
előbb kivívni, ha szép szerével nem 
megy, erőszakkal is.

A nemzet többsége Kossuth párt
jára állott, öt vallotta vezérének, 
Széchenyi tehát most aggódva, félve 
a heves haladás esetleges és később 
valóban bekövetkezett tragikus követ
kezményeitől, félreállt.

ban csak nagy vonásokban akarok 
pár szót ejteni.

Kezdem a belső teendőkön. Nem 
szabad folytatnunk azt a szegényes 
és porban kászó kicsinyeskedést, mely 
eddig jellemezte életünket. Borstörö- 
getések, pletykák, csipkelődések, 
gáncsvetések emésztették fel a leg
több egyházban a vezetőknek alko
tásra rendelt erőit. Aprólékos hival
kodások, versengések, irigykedések 
kedvetlenítik az egyház mérhetetlen 
kárára még ma is a legbuzgóbbakat 
is. Ezután csak a munkában lehet 
verseny, de abban aztán nemes és 
hatalmas, ha élni akarunk. Az ala- 
koskodókat, a nagyképüeket, a szó- 
szátyásokat pedig háttérbe kell szo
rítani. Papnevelésünket Tij, az eddigi
nél evangéliomibb és a kötelesség
tudással, sőt apostoli öntudattal teli
tett irányba kell terelnünk. Akinek 
nem tetszik az önfeláldozó apostol
kodás, inkább térjen más pályára 
ifjúságában, mint egy életen át zül- 
lessze az evangéliom egyházát. E 
végből az egyházi közigazgatást is 
szigorítani és egyszerűsíteni kell. 
Hivatalos téren ne legyen tere a paj
táskodásnak és az elnézésnek. Zsina
tot kell mielőbb tartanunk a kor bor
zalmas fordulata által megmutatott 
alkotmányjogi hiányok kiküszöbölé
sére és űj alkotások teremtésére. 
Minden célunknak egy pontra kell 
irányulnia: az evangéliom egyháza 
legyen ne csak beszélő, hanem a 
Jézus szelíd leikével építő és szere- 
tetben cselekvő egyház. Aki azt nem

Valamint Széchenyinek, úgy Kos
suthnak is legbuzgóbb, leghatásosabb 
munkatársai voltak az irók, a költők, 
azok is, akikről már emlékeztem, de 
különösen az újabbak. Kossuthnak s 
általában a kor politikájának főtörek
vése volt a nemzet teljes függetlensége 
s a teljes jogegyenlőségnek megterem
tése, a nép felszabadítása, fölemelése.

Ugyanezt látjuk a kornak költé
szetében is. Még mielőtt a nép a 
politikában egyenjogúságot élvezett 
volna, megnyerte azt a költészetben. 
Költőink egyre sűrűbben keresik a 
népies tárgyakat, a nép fiairól, eré
nyeiről énekelnek, a népnek költé
szetét követik, annak szépségeivel 
üdítik, frissítik fel az előbb már el
laposodott, túlságosan finomkodó, 
mesterkélt költészetet.

Mindnyájan ismerjük Aranynak 
Toldiját. Hőse, Toldi Miklós, a nép 
egyszerű fia, de erényeivel felküzdi

érti, mit jelent az Úr mondása: »Nem 
beszédben áll az Isten országa«, —• 
az ne álljon hivalkodásra a hitet és 
cselekedetet váró nép elé. Meg kell 
változnunk külső és belső egész éle
tünkben. Térjetek meg! Ez legyen az 
űj korszak jelszava, ha ki akarjuk 
heverni az utóbbi évek borzalmas 
sebeit és nagy vérvesztését.

Ha eddig megelégedtünk a min
dennapi teendők jól-rosszul való 
elvégzésével, ezentúl öntudatos életet 
kell élnünk ama célok felé, melyeket 
nem is mi tűztünk ki, csak eltévesz
tettünk szem elől. S ebbe kapcsoló
dik bele a külpolitikai teendők sorozata.

Szomorú, hogy mióta a fejedelmi 
Erdély elejtette, azóta senki sem 
vette fel az egyház külpolitikai kö
telességeit. Pedig a magyar hazának 
is, a protestantismusnak is csak úgy 
lehet jobb jövőt várnia, ha helyes 
külpolitikát követ. Egyházunknak 
eddig nem is volt külpolitikája. Meg
elégedett a vegetálással. Messzebb a 
mánál nem igen nézett nálunk senki 
s messze jövendőre alig csinált valaki 
terveket. Én már 1914-ben azért 
mentem ki Amerikába, hogy a kül
föld protestánsaival ismét felvegyem 
a századok előtt elejtett fonalat. Isten
nek hála, sikerült is, mert Morehead- 
látogatása ezzel az én utammal áll 
szoros összefüggésben. Múlt év ta
vaszán is azért vállalkoztam a Dá
niába és Svédországba vivő útra, 
mert úgy gondoltam, hogy nekünk 
a külső erőket kell érdekünkben 
megmozgatnunk. S milyen szívesen

1920. április 18.

magát a király oldalára, annak első 
vitézei közé.

Tompa a nép regéit, mondáit dol
gozza fel, mások a nép dalainak 
mintájára írják dalaikat, melyek közül 
sok elterjedt a nép ajkán is.

E kornak legkiválóbb költői: Arany, 
Tompa, Czuczor s aztán a legláng- 
lelkübb költő, Petőfi, maguk is az 
egyszerű népből származtak, szalmás 
viskóban születtek. Aranynak s Czu- 
czornak atyja szegény földmives, 
Tompa apja csizmadia, Petőfié falusi • 
paraszt-korcsmáros volt: így tehát 
mintegy bebizonyították, hogy az a 
nép, melynek ilyen fiai vannak, meg
érett már a felszabadításra, a jogokra. 
Költészetük iránya pedig egyúttal 
politikai hitvallás és buzdítás is.

Csak a legnagyobbal, Petőfivel, | 
akarok kissé bővebben foglalkozni. I 
Ami volt a politikában Kossuth, az j 
volt a költészetben Petőfi: a szabad-sj 
Ságnak megalkuvást nem ismerő, i
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vették mindenütt a közeledést! M i
csoda nagy testvérszeretettel fogad
ták a kinyújtott testvéri jobbot. Az 
üres kezet mindjárt teli kézzel ragad
ták meg. És abban a teli kézben 
még igen sok segítség van a mi 
számunkra. Ezért a legfontosabb 
dolog a külföldi hittestvérekkel való 
érintkezés ápolása és erősítése. Nem 
akarok most erről sokat beszélni, 
majd meg lesz annak is a helye és 

í az ideje.

Végül még azt a kérdést is in
tézte hozzám szerkesztő úr: M int a 
Területvédő Liga egyik vezetője, mi
lyennek látom az ország vezetőinek 
hangulatát s milyennek a magyarság 
és benne egyházunk jövőjét ?“

Az ország vezetőiről ma nagyon 
nehéz beszélni Vannak hivatott és 
vannak hivatalos vezetők. A hiva
talosak legnagyobb része ma még 
egyáltalán nem hivatott. Az ilyen 
átmeneti és forradalmi korszakok 
még nem a legjobb és legalkalma
sabb elemeket szokták felszínre vetni, 
ahol rendesen az ügyeskedők tor- 
nászgatnak egy ideig vagy a vak- 

: merőek tolakodnak fel. Azonban a 
[ hivatott vezetők is lassanként szerep

hez fognak jutni és, hiszem, még 
idejekorán megragadják majd az or
szág hajójának kormányrúdjait. Én 
nem feliem sem hazánkat, sem egyr 
házunkat. Mindkettő nagy betegségen 
esett át, de már lábadozni kezd s 

| én erősen hiszem és állítom, hogy 
| minden baját ki fogja heverni. Poli- 
í tizálni nem az én hivatásom, de

1920. április 18.

I lánglelkü és lángszavu apostola. Jel
igéje is: »Szabadság, szerelem,

( E kettő kell nekem!« Az egész világ- 
irodalomban ő a szabadságnak leg
avatottabb lantosa; első sorban ez 
teszi az ő nevét világszerte ragyo
góvá.

Petőfi felfogása szerint a szabad
ság az ember természetes állapota; 
a rabság természetellenes, vétek az 
Isten rendelése ellen ; ezert az előb
bit rajongva imádja, az utóbbit szilaj 
gyűlölettel utálja. .Kétféle szabadság 
van: nemzeti és egyéni szabadság. 

| Petőfi apostola mind a kettőnek : me- 
. rész, sőt vakmerő szavakkal követeli 

a magyar nemzet szabadságát s 
ugyanúgy az egyének szabadságai, 
egyenlőségét is, de éppenúgy sürgeti 
az anyagi s szellemi haladást is.

Már, mint gyermekifjunak, mint
17— 18 éves közkatonának a soproni 

; ( ezredben a haza sorsa volt a fő-
gondja. Mint egy költeményében írja

vitatom, hogy ha magunk el nem 
rontjuk megint valami szokásos bak
lövéssel a reánk nézve kedvezően 
alakuló európai közhangulatot és 
nemzetközi helyzetet, akkor sokkal 
hamarabb vissza kapjuk integritá
sunkat és jólétünket, mint a hogyan 
ma még reményleni is merjük.

Egyházunk pedig nem önmagában, 
hanem külföldi összeköttetéseiben 
fogja egyelőre megtalálni a jobb 
jövőhöz szükséges erőket. Nagyon 
helytelen és balga politikát űz azért 
a róm. kath. egyház, mikor ma is
mét nyeregben képzelve magát, me
gint kezdi a régi nótát a reverzáli- 
sokkal és 'a protestánsok semmibe 
vevésével, mert mi olyan tényezői 
leszünk ennek az országnak, amelyet 
többé sem a számításból kihagyni, 
sem a hatalmasok asztalától eltes
sékelni nem lehet. A külföldi test
vérekkel való bensőbb érintkezés 
fogja aztán majd megteremteni köz
tünk és bennünk is azt az új szel
lemet, mely újjászül és új, nemesebb 
élet kitűzésére és követésére is képesít.

Én erősen bízom nemzetünk és 
egyházunk szebb jövendőjében.

Az iharosi (Somogy vm.) ág. hitv. evang. 
leánygyülekezet egytanítós, osztatlan nép
iskolájánál betöltendő kántortanitói állásra 
pályázatot hirdet. Javadalom: l.a z  egyház-
községtől megfelelő lakás, földekkel; 2 . 20  
mérő gabona; 3. 200 kor. készpénz, mely 
államsegéllyel kiegészíttetik; 4 6  öl tűzifa. 
Pályázati határidő 1920. május 1-e. Sze
mélyes megjelenés nem kívántatik meg. 
Kérvények okmányokkal Káldy József lel
kész, iskolaszéki elnök címére Iharosbe- 
rénybe (Somogy vm.) küldendők.

e korról (K- Vilmos barátomhoz) 
szerelme a hazáért égett, keserve a 
hont gyászolta. Bántotta lelkét, hogy : 
»Elvirult már a magyarnak Tettvirá
gos tavasza, Hosszú, gyáva tespedés- 
ben Pang. sínylődik a haza.« (Egri 
hangok.) Eájdalmasan, keserűen em
lékezik a múlt dicsőségéről, mely le
tűnt, mint egy hullámcsillag, de re
méli, hogy a magyar dicsőség talán 
üstökös volt, mely majd újra vissza
tér. (A hazáról,) Más költeményében 
szégyenli, hogy magyar (Magyar va
gyok) mert máshol már fennen ra
gyog a nap s nálunk még nem is 
hajnallik. Ébresztgeti, rázza a nem
zetet. Nincs, úgymond, párja hazánk
nak, tele van kincsekkel >S ilyen 
áldások dacára Ez a nemzet mégis 
á rva ! Mégis rongyos, mégis éhes 
Közel áll az elveszéshez!« Nem 
ugyanazt hirdette-e Széchenyi is?! 
Bár a felületes szemlélő előtt óriási 
különbség van Széchenyi és Petőfi

Katolikusok
és protestánsok.

A keresztény szövetség a felekezeti 
békéért.

A Magyar Országos Protestáns 
Szövetségnek a református akadémia 
dísztermében lefolyt fölolvasó elő
adásán Sztehlo Kornél udvari ta
nácsos »A római katolikus egyház 
kiváltságai Magyarországon« címmel 
előadást tartott Sztehlo fölolvasásá
ban rámutatott arra, hogy az 1848. 
évi XX. törvénycikk jogilag meg
szüntette ugyan az uralkodó vallást, 
de ezt a törvényt még a mai napig 
sem hajtották végre és így fönnma
radtak a római katolikus egyháznak 
egyes kiváltságai, amelyek a vallás
egyenlőség elvébe ütköznek. Ismer
tette ezeket a kiváltságokat, továbbá 
a katolikus király szerepét és azt a 
szoros összefüggést, amely a katoli
kus király jogai és a római katolikus 
egyház között van és a mely az 
utóbbinak kiváltságos állást biztosít. 
Nem tartja megegyeztethetőnek a 
vallásegyenlőséggel, ha állami hiva
talok betöltését valamelyik vallás
felekezethez való tartozástól teszik 
függővé s fölemlítette, hogy Magyar- 
országon a vallásügyi miniszter 
mindig római katolikus. Az előadó 
behatóan tárgyalta az egyházi meg
adóztatások, a párbér és a kegyura- 
sági terhek kérdését. Befejezésül föl
hívta a katolikusokat, lássák be, hogy 
a középkorból fönmaradt kiváltságok 
tovább már fönn nem tarthatók. A

között, szoros kapcsolat fűzi őket 
össze, Széchenyi megifjodott nemze
tének költője ő !

Keményen ostorozza azokat, kik 
nem tirődnek a haza bajaival vagy 
e bajoknak okozói; így a külföldi 
magyarokat, mulatni idegenbe járó 
mágnásokat, kik »Amit orvosságra 
Izzadt kínnal a haza, Elhordják ide
gen bálványuk, A külföld oltárira;« 
—  majd a magyar ifjakat, kik csak 
parányok őseikhez képest, kiknek 
szívében nincsen hely a hazaszeretet 
számára; ostorozza a szájhősöket, 
kik — mint haragjában kifakad —  
csak »bőgnek a hon nevében«, de 
tenni, nem tesznek semmit.

Más költeményeiben a gúny csí
pős vesszejéhez fordul, azzal suhintja 
meg a magyar nemest, aki csak he
nyél, pipázik, eszik-iszik, mert hisz 
paraszté a dolog; nem törődik a haza 
bajaival, hisz majd elmúlnak; majd 
kicsufolja Pató Pál urat, kinek min-
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katolikus testvéreken múlik — úgy
mond —  hogy a keresztény kurzus 
valóban keresztény és ne klerikális 
legyen.

Az előadás után Kaas Albert br., 
a Protestáns Szövetség társelnöke 
szólalt föl, s beszédében hangoztatta, 
hogy csak nemzeti és keresztény meg
újhodás az egyedüli fix pont, amely 
Magyarországot megmentheti. Elitéli 
a most divatos politikai tülekedéseket 
és szomorúan látja, hogy a kölcsö
nös jóindulatú megértés a közéletből 
mintha kiveszett volna. A különböző 
egyesülések, koalíciók —  úgymond —  
csak széthúzások taktikai leplezői. 
Ha a politikai keresztény kurzus ve
zetői nem ügyelnek teljes energiával 
arra, hogy a felekezetiesség fejét föl 
ne üthesse, ha maguk nem utasíta
nak el minden egyházpolitikai vitára 
okot adható intézkedést vagy incidenst, 
akkor nem lehet tudni, hogy fogják 
a felelősséget az igazi keresztény 
alap és a történelem előtt viselhetni. 
A napilapok és fájdalom, legtöbbször 
a katolikus sajtóvállalat lapjai meg
gondolatlan és tájékozatlan közlemé
nyeikkel a békének igen rósz szolgá
latot tesznek. Pölszólalását azzal fe
jezte be, hogy fölkéri a katolikus 
egyházi és politikai vezetőket, hogy 
kövessenek el mindent és akadályoz
zák meg őket, hogy az egység meg 
ne bomoljek.

A két előadás nyomán megindult 
vitában részt vett Hamar István teo
lógiai tanár, Láng Mihály báró és 
Heinriczi József Józsefvárosi katolikus 
tanár, Rásó Lajos ügyvéd, Mikler 
Károly jogakadémiai tanár és végül

denre csak ez a jelszava : »Ej ráérünk 
arra még!<

Okatootája c. költeményében ke
serű gúnnyal rajzolja a magyar álla
potokat, civilizálatlanságunkat.*)

És így tovább, nem lehet vala
mennyi költeményét felsorolni.

Kesereg, a múlton ábrándoz, lel
kesít, ostoroz, gúnyol, követel min
den szavát lángoló nemzeti érzése 
sugallta, minden betűjét a magyarság 
aváért vette papírra.

De nemcsak a haza, a nemzet 
sorsáért lángol az ő lelke, hanem a 
népért, az emberi egyenlőségért, sza
badságért is. Haragra gerjeszti a nép 
elnyomott volta, szegénysége. Ö 
mondta ki: »Haza csak ott van, hol 
jog is van, —  S a népnek nincs joga!«

Szerinte a költőknek az a hivatá-

*) Olykor követel: így követeli az or- 
szággyüléstől a sajtószabadságot, mint min
den haladás alapját. (Az orszgy.-hez.)

Rovács J. István nemzetgyűlési kép
viselő.

A Keresztény Szövetség intéző
bizottsága Kacziány Géza dr. minisz
teri tanácsos elnöklésével ülést tar
tott, amelyen Persián Ádátn ügyvezető 
elnök előadása után egyhangúan a 
következő határozatokat hozta:

Felhívással fordul a Keresztény 
Szövetség az összes keresztény fele
kezetekhez teljes és maradandó fele
kezeti béke megteremtéséért. Orszá
gos agitációt kezd a szövetség abban 
az irányban, hogy mindennemű fele
kezeti torzsalkodás veget érjen. Min
den erejével meg akarja előzni azt 
a veszedelmet, amely a keresztény 
felekezetek viszálykodásából származ
hat. Ezért fel fogja kérni a magyar 
katolicizmus vezető tényezőit, eiső 
helyen a magyar katolikus püspöki 
kart, hogy a római szentszéknél esz
közöljék ki azt, hogy az uj kánon
jogi kódexnek a reverzálisra vonat
kozó rendelkezései ne teljes merev
ségükben hajtassanak végre Magyar- 
országon, hanem hanem hazai tör
vényeinkkel összhangzásban Magyar- 
ország speciális viszonyai figyelembe 
vétessenek: és ez a kérdést akként 
rendeztessék, hogy egvik keresztény 
felekezet érdekeit se érje sérelem. 
Mozgalmat indít a keresztény szövet
ség abban az irányban is, hogy a 
katolikus autonómia minden további 
halogatás nélkül a legrövidebb időn 
belül megvalósíttassák és ezzel kap
csolatban a vagyoni kérdésekre vo
natkozóan is végrehajtassák az 1848: 
XX. t.-c. E mozgalom keretén belül 
arra kíván törekedni a keresztény

suk, hogy a nép vezetői legyenek. 
(A XIX. sz. költői) vezessék azt, míg 
el nem éri a szebb, jobb világot.

Mint mondja:
„Ha majd a bőség kosarából 
Mindenki egyaránt vehet, —
Ha majd a jognak asztalánál 
Mint egyaránt foglal helyet. —
Ha majd a szellem napvilága 
Ragvog minden ház ablakán:
Akkor mondjuk, hogy megálljunk, 
Mert itt van már a Kanaán!“

Bőség, jog, műveltség. Kell-e eh
hez a programúhoz hozzátenni vala
mit s lehet-e elvenni belőle valamit!? 
Ez az emberi jólét Szentháromsága! 
Ezekből a szemelvényekből is lát
hatjuk, mi volt Petőfi ideálja: szabad, 
gazdag, művelt Magyarország és az, 
hogy ebben a Magyarországban 
minden egyes ember szabad, gazdag 
s müveit legyen. A nemzeti érzés 
tehát őbenne összeforrolt a szociális 
érzéssel. Részben ennek a két világ
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szövetség, hogy olyan közhangulat 
alakuljon ki, amely az 1848 : XX. t.-c. 
végrehajtásánál figyelembe veszi azt 
a változást, amely elsősorban az ál
lamháztartás helyzetében állott be az 
Apponvi-féle törvényjavaslat benyúj
tása óta. Ez a változás ugyanis ki- 
kerülhetetlenné teszi, hogy az 1848 : 
XX t.-c. végrehajtását a katolikusok
nak áldozatok meghozásával is elő 
kell segíteniük es protestáns részről 
méltányolni kell azokat a megszükült 
kereteket, amelyekben a megoldásnál 
mozogni lehet.

Földmivelés és növénytermesztés.
Irta: Németh Dénes al!. kertészeti'feiügy.

A palánták át- és kiültetése.

Mint fentebb említettem, tanácsos 
a melegágyban nevelt palántákat — 
mielőtt azokat a szabadba állandó 
helyükre kiültetnénk —■- gyökérzetük 
gazdagítása végett egyszer átültetni 
(pikirozni). Ezen melegágyi átültetés
nél a palántáknak már valamivel 
ritkább állást kell adni és olyan 
mélyen átültetni, hogy sziklevelük 
közvetlen a talaj felszínére essék. 
Ugvanis a melegágy — bármilyen 
gondosan készült legyen is — soha
sem elegendően világos és ennek 
következtében a palánták szárai meg
nyúlnak. Ha most már az átültetés
nél a többé-kevésbé felnyúlt szárakat 
is a talajba juttatjuk, azok —  még 
mind fiatal zöld részek lévén — meg- 
gyökeresednek és majdan, mint igen

mozgató örök erőnek harmonikus 
egyesülése adja meg Petőfi költésze
tének általános és örök varázsát. —  
Mindkettő a rajongásig emelkedett 
az ő lelkében, épen azért nem lehet 
csodálni, hogy olykor túlságosan 
szilaj, vad hangokat hallat. —  Az ő 
politikai ideálja azonban lényegében 
minden népnek s minden időnek 
ideálja, —  és az is marad, ideál, 
melyet vezércsillagul szem előtt tar
tani, megközelíteni lehet, — de el
érni nem ! —  Örök emberi érzések, 
vágyak, törekvések lángszavú lantosa 
Petőfi, s ez világirodalmi nagyságá
nak talán főtényezője

A mi jelenleg tárgyalt tételeinket, 
a politikai s irodalmi élet viszonyát 
is fényesen példázza Petőfi költészete. 
Tulajdonképen a saját korának s 
népének politikai eszmeit fejezi ki a 
maga égő lelkének lángjában áttü- 
zesítve azokat, —  s viszont korára,



ßazdak gyökérzetü, gyoisan, tökéle
tesen fejlődő növényecskék kerülnek 
állandó helyükre a szabadföldbe. 
Hasonló szabályt kell követnünk az 

•állandó helyre ültetésnél is. Akkor 
is tíjjy ültessük el a palántát, - hogy 
sziklevele a talaj felszínére essék, 
szára pedig —- a gyökerekkel együtt 

a talajba jusson. A sor és a 
növénytávolságot pedig úgy adjuk 
meg, hogy a növénynek a teljes es 
tökéletes kifejlődéshez elegendő helye 
legyen. A palánták állandó helyre 

i ültetésénél is a gyökérzetet egy ki- 
f csit csípjük vissza és az elültetéshez 

ültető fát használjunk. Az ültetqfa 
mintegy 25 ctméter hosszú és kétuj- 
nvi vastag gömbölyű fadarab, mely
nek egyik fele kúpos hegyben vég
ződik. Ezen ültetőfával a palánta ki
jelölt helyére lukat íurunk, azután a 
palánta gyökerét és szárát a lukba 
eresztjük az ültetöfávai — annak az 
eredeti luk mellé történt leszurása 
után — a földet a palánta gyökere 
es szára mellé nyomjuk. Ha most 
már az ültetőfát a földből megint 
kihúzzuk, látjuk, hogy a palánta 
mellett is mélyedés van, ahová azu
tán bőséges mennyiségben vizet ön
tünk és ezzel az ültetést be is fe
jezzük.
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Kétíves luiloltm ik emléket méltó- 
kepen megörökíthetjük, ha van jo 
fényképünk róla. Hényképe után meg- 

| rendelhetjük művészi olajfestésü élet- 
hit arcképet. A címet és feltételeket 
lapunk kiadóhivatala közli.

annak hangulatára, eseményeire irá
nyitő hatással volt, sőt a magyar 

j lélekie, amig csak lesz magyar lélek, 
mindig is lesz.

Mellesleg legyen szabad kitérnem 
arra, hogy szociálista volt-e Petőfi, 
mert a szociáldemokraták szeretnék 
őt maguknak kisajátítani. —  Mai 
értelemben vett vörös szociálista nem 
volt, nem lehetett, mert hiszen Marx 
tanait nem ismerte, aztán óriási tá- 

i tongó űr van vörös felebarátaink
nemzetet, hazát tagadó nemzetközi
sége s Petőfi rajongó hazaszeretete, 
izzó magyarsága között. Különben 
legyen minden magyar olyan szociá
lista, mint Petőfi volt, akkor nem 
kell félnünk a jövőtől.

Petőfi előre érezte, hogy a kornak 
nagy eszméit nem lehet maid küz- 

■ delmek. vérontás nélkül megvalósi-
il k tani.'M ikor még senki sem gondolt

rá, ő már akkor az a vágy hevítette,

H E T I  K R Ó N I K A .
Nem zetgyűlés. Rövid húsvéti szü

netelés után a nemzetgyűlés újból 
összeült és folytatja üléséit. A nem
zetgyűlés idejéből igen sokat lefog
lalnak a különböző cíinenken elmon
dott interpellációk. Lapunk zártakor 
az indemnitási javaslatot tárgyaljak.

R a ffa y  püspök húsvéti cikke. Méltó 
feltűnést keltett nemcsak a politikai 
táborokban, hanem a társadalom szé
les köreiben Raffay Sándor evangé
likus püspöknek húsvéti felszólalása, 
amelyben az újból feltámadt és az 
egyházpolitikai harcok rázkódíatásai 
korában ismert reverzális- rendszer 
ellen emeli föl tiltakozó szavát. A 
következőket ír ja :

Pöl támadt már a keresztény kur
zus nagyobb dicsőségére a kultúr
harc vihart ígérő fuvalma is. Mi 
szükség volt a keresztény egyházak 
ébredő megértését, különösen vágyott 
összesimúlását ismét szétütni a re
verzális újból kihirdetett kényszeré
vel? Hát nem látják be, hogy békés 
együttélés nélkül csak puszta jelszó 
a keresztény kurzus, melynek sem 
igazsága, sem tartalma nincsen? És 
nem látják be, akiknek be kellene 
látniok, hogy a protestánsok ismét 
kénytelenek lesznek, hogy az öngyil
kosság bűnét elkerüljék és az élni- 
akarás ösztönének engedelmeskedje
nek, kénytelenek lesznek vagy ma
gukra maradni, vagy ott keresni szö
vetségeseket, ahol támaszt és meg
értést találnak?

HARANGSZÓ.___ ___

hogy bár ott esne el a szabadság
ért vívott harcok mezején.

Mikor pedig eljött valóban a har
cok dicső kora, az a legendás idő, 
mikor gyermekek és vének a férfiak
kal vetekedve siettek szenvedni, vé- 
rezni s meghalni a szabadságért, 
magyarságért, — akkor Petőfi az 
elsők között volt. —  Kossuthnak 
mámorosig szava mellett az ő lant
jának varázsos éneke adott lelki erőt 
a nemzetnek a titáni küzdelemre. 
Az ő költészete az alj^s ellenségeket 
átkozva, a nemzetet harcra, kitartásra 
tüzelve, az igaz érdemet magasztalva, 
megörökítve végigkíséri szabadság- 
harcunk egész történetét. Amit pedig 
óhajtott, beteljesedett; ott esett el a 
harc mezején. —  Oe neve, mint 
eszme, örökké él.

A felhozott példákból megérthet
jük, mily nagy szolgálatot tettek Író
ink, költőink a nemzeti haladásnak ;

=  Hog y an  =  
lábolunk ki?

A nagy világégés iiszke 
lepte el a magyar földet. Ezer
éves hazánkat romjaiból kell 
újjáépíteni. Az elkövetkező 
nehéz idők mindenkitől vilá
gos kötelességtudatot, a fele
lősség átérzését és hű köte
lességtel jcsítést kívánnak.

Krisztusnak lelke nélkül el
pusztulunk.

Egyedül az evangéliom isteni 
hatalma menthet meg bennün
ket.

Méltán számíthatunk tehát 
a jóakarata emberek támoga
tására azok az intézmények, 
amelyek az evangéliomi szel
lem megerősítését, Krisztus 
ügyének diadalra juttatását 
tűzték ki célul.

A D unán tú li Lu the r-S zö - 
vetség az evangéliom védel
mére alakult.

Legyen Ön az első tízezer 
között, akik a Szövetség tag
jaivá lesznek. Senki sem re
mélheti, hogy csak a maga 
erejére hagyatva elérhet any- 
nyit, mint abban az esetben, 
ha összefog a vele egy aka
raton levőkkel, egy cél felé 
törekvőkkel. Egymásra va
gyunk utalva.

A Dunántúli Luther-Szövet- 
ségnek szüksége van Önre; 
Önnek szüksége van a Dunán
túli Luther-Szövetségre.

Jelentkezzék belépésre lel
készénél, tanítójánál, vagy 
Szombathelyen az evangélikus 
püspöki hivatalnál!

Tagsági d íja k : I. alapító 
tagság 200 K, 2. rendes tag
ság egyesnek 6 K, családnak 
9 K, 3. segítő tagság 2 kor.

1 17._
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Ez oly éles hang, —  irja egy fő
városi lap —  amely mögött komoly 
okokat kell sejtenünk. A keresztény 
kurzus, ügylátszik, szép gondolat, de 
az élet érdekeinek mezején nincsen 
belső veszedelmek nélkül. Kívánatos 
lenne, hogy a keresztény egyházak 
fejei az ország jelen súlyos helyze
tében és uj kialakulása előtt iparkod
janak maguk közt a netán fölmerült 
nehézségek megoldásának módját 
megtalálni. E nélkül oly komplikációk 
elé kerülhet a keresztény kurzus, 
melyet aligha bir el maga ez a kur
zus, bizonyosan nem bírna el a nem
zet és kárát vallanák a keresztény 
egyházak is.

A magyar béke. A magyar béke
küldöttségnek Neuillyben tartózkodó 
képviselőit a közeljövőben fogják 
értesíteni, hogy a válaszjegyzék át
adása mikorrára várható. A béke- 
konferencia eddigi határozatainak 
részleteiről értesülést egyáltalában 
nem lehet szerezni. Bár egyes módo
sítások lesznek az eredeti tervezeten 
de a magyar ellenjavaslatok zöme 
meghiúsult az osztrák-magyar mo- 
narkia területén alakult utódállamok 
ellenzésén. A békekonferencia körei
ben teljes a bizonytalanság arra 
nezve, vájjon Magyarország a béke- 
szerződést alá fogja-e Írni, vagy sem. 
A békekonferencia tagjai épp úgy, 
mint franciaország, Anglia, Olaszor
szág parlamenti körei számolnak az
zal a lehetőséggel, hogy a magyarok 
a szerződés aláírását megtagadják. 
A magyar delegációnak mindenesetre 
eleg ideje lesz arra, hogy a magyar

ebből a szempontból is hálás emlé
kezet illeti meg őket. Irodalmunknak 
egyik fontos sajátsága is ki van eb
ben fejezve, t. i. az, hogy mindig 
szoros kapcsolatban volt a nemzeti 
élettel. Sőt voltak korok, az elnyo
matás és tespedés korszakai, mikor 
csak az irodalom képviselte, tartotta 
ébrén a nemzeti érzést s a haladás 
gondolatát. Ez a kapcsolat természe
tes ugyan, minden népnél megvan, 
de minálunk különösen szembeszökő, 
amit a magyarság különös helyzete, 
nemzeti létének állandó veszélyben 
forgása magyaráz.

Igen, nekünk, testvértelen népnek 
jobban keli ápolnunk a nemzeti ér
zést, mint más népeknek, mert kü
lönben elnyel a mindenkor ránk le
selkedő ellenségek mohó árja. De a 
nemzeti érzéssel egyesítenünk kell a 
haladást, művelődést 1

Tanuljunk Széchenyitől, Kossuthtól

kormány és nemzetgyűlés végleges 
döntését kikérjék.

A megszállás. Németországban az 
ismert francia fenyegetések beváltása
képpen a francia csapatok megszáll
ták Majna-Frankfurtot. A megszálló 
csapatok parancsnoksága kiáltvánnyal 
fordult a lakossághoz. Ebben kijelenti, 
hogy a német kormány a birodalmi 
védőőr csapatoknak a Ruhrvidék 
munkássága ellen való előrenyomu
lásával megsértette a versaillesi 
békeszerződés határozatait. A francia 
kormány ennek következtében kény
telen volt energikus rendszabályok
hoz nyúlni, hogy a német kormányt 
annak megtartására kényszerítse, 
amire kötelezte magát. Darmstadtot 
és Hanaut szintén megszállták. A 
német kormány energikusan tiltakozik 
a megszállás ellen a legfelsőbb ta
nácsnál és fölsorolja azokat az 
okokat, amelyek a birodalmi védő
őrség kiküldésére késztették.

Újabb zavargás Írországban. Az 
Írországból érkező legújabb hírek 
szerint a húsvéti ünnepnapokon Ír
országban olyan zavargások voltak, 
amilyenek 1916 óta egyszer sem 
fordultak elő. A sinnfeinpártiak go
rillaharca nap-nap után terjed és 
mind hevesrebbé válik. Szervezett 
támadásokat intéztek az adóhivatalok 
ellen, hogy felgyújtsák őket és az 
adóbeszolgáltatást lehetetlenné tegyék. 
Belfast város környékén elvágták az 
összes táviró- és telefonvezetékeket. 
Benn a városban a vámhivatalt, a 
postahivatalt, a nyugdíjkifizető hiva
talt, a bankokat és más házakat

s az ő eszméiknek tollforgató kato" 
náitól; tanuljuk meg különösen azt. 
hegy a munka, a becsület az igazi 
hazafiság, hogy a szabadság csak 
olyan népet illet meg aki meg is tudja 
becsülni ezt a szabadságot s rendü
letlenül ragaszkodik ehhez a földhöz, 
melyen élnünk, halnunk kell.

A tárgyalt kor Íróit éppúgy, mint 
politikai vezetőit erős nemzeti s erős 
szociális érzés, nagy idealizmus, ne
mes önzetlenség, lelkes munkaszere
tet jellemzik. Ezekre a tulajdonságokra 
ma még fokozottabb mértékben volna 
szükség! Kövessük a nagy elődöketI 
Ha az előttünk álló feladatokat a 
magyarság az ő szellemükben oldja 
meg — a nemzeti érzés, becsületes 
munka, haladás, igazság és tiszta 
emberszeretet szellemében, — akkor 
eljöhet még a kor, mely után »buzgó 
imádság epedez százezrek ajkán !«

— Vége. —

fegyveres bandák támadták meg és 
fel akarták gyújtani.

Lenin beismeri a bolscviztnus csőd- \ 
jót. A magyar kommunizmus létre
jöttének évfordulóján érdekes beszéd
ről olvasunk a Daily Telegraph 
egyik számában. Lenin, a bolsevista 
pápa nemrég beszédet mondott Moszk- j 
vában és ebben a beszédben beis- j 
merte, hogy a bolsevizmus teoreti- 
kus rendszere megbukott és hogy 
következménye a gazdasági nyomor 
és pusztulás. »A kollektivista terme
lési rend elvét fel kell adni, mondta 
Lenin, és helyet kell adni az egyének 
munkájának. A szovjet-termelési 
rend eredménye sehogysem fedi a 
szükséget és lassúsága akadálya 
minden haladásnak. A gyárak ter
melőbiztosságának meg kell szűnnie 
és a vezetést az egyéneknek kell 
átadni, akik természetesen szintén 
bolsevikiek.« Lenin beszéde az egész 
rendszer bukását jelenti, irja az an
gol lap. A régi termelési rendhez 
térnek vissza, azzal a kivétellel, hogy 
egyelőre a gyárak és nagy üzemek 
vezetői olyan emberek lesznek, akik' 
kezüket vérrel fertőzték meg és ré
szesei Oroszország kirablásának és 
pusztulásának. Lenin beszédével kap
csolatosan egy másik bolsevista ve
zér: Krassin is kijeleritette, hogy:" 
»Az orosz közgazdasági élet remény
telensége és a pusztulás, a mint a 
bolsevizmus okozott, bebizonyította, 
hogy az élet még kegyetlenebb, mint 
a kommunista doktrína.«

E G Y H Á Z I K Ö Z É L E T .
L a p u n k  a m a i s z á m tó l kezeire  
m in t  a D i in á n t í i l i  Lu the r-S zó -, 
vetséeg h iv a ta lo s  la p ja  je le n ik  

m eg.

M in th o g y  ú g y  a  p a p í r  köz-, 
p o n t , m in t  a  fő ve zé rle t s a jtó -  
o s z tá ly a  az Íg é r t  szükséges p a 
p í r m e n n y  iséget la p u n k  részére  
n em  u ta lta  k i ,  á r iá ig  is , m íg , 
m á s  u tó n  a  szükséges p a p í r 
m e n n y is é g  b ir to k á b a  ju t u n k , 
la p u n k  k é th e te n k in t je len -ilé  > 
m eg.

Kérelem. Az Evang. Egyesület tagjait 
felkérem, hogy az 1919. és 1920. évre 
járó tagsági díjaikat — 2—2 K-t — cgy-w 
házmegyéjük pénztárosához beküldeni szi-í- 
veskedjenek. Az egyes egyházmegyei pénzj 
tárosokat pedig kérem, hogy a hozzájuk 
befolyó dijakat egy összegben küldjék 
meg címemre a megfelelő egyénenkénti! 
kimutatás kíséretében. A hátralékban mar i



1920. április 18. HAftANQSZÓ. 119.

radókat pedig szíveskedjenek közvetlenül 
felszólítani, hogy járulékaikat fizessék be. 
Kőszeg, 1920. április hó 6 -án. — Balikó 
Lajos, lelkész, egyesületi pénztáros.

Lelkészavatás a Deák-téri tem plom 
ban. Az evangélikus teológiai akadémia 
munkásságának első nyilvános bizonyság- 
tétele husvét hétfőjén folyt le a Deák-téri 
evangélikus templomban. Két szakvizsgá
latot tett jelöltet, Brenner Edét és Tichy 
( iézát, akik mindketten megszállt terület
ről valók és követték a számkivetésbe 
menekült intézetüket, megható szertartással 

■ivatott lelkészekké Raffay Sándor dr. püs
pök. A7 úrvacsorát Kaczián János esperes 

szolgáltatta. A fölavatás után Brenner Ede 
húsvéti egyházi beszéde következett. A 
megható ünnepet a Himnusz fejezte be.

Meghívó. Az Országos Prostestáns 
Szövetség előkészítő bizottsága Budapesten 
1920. évi március hó 23-ától kezdve foly
tatólag minden keddi napon dé’után 5 óra
kor a budapesti református akadémia 
nagytermében (IX., Ráday-utca , 28. sz.) 
sorozatos előadásokat tart. — Április 6 . 
Egyházi kiváltságok Előadó: Sztehlo Kor
nél. Április 13. Erdélyi egyházi viszo
nyok és az unitárius egyház. Előadó: Dr. 
Boross György. — Április 20. Az 1848. 
évi XX. törvénycikk és a kathoiikus auto
nómia. Előadó: Kaas Albert báró. — Ápr. 
27. Állam és egyház. Előadó: Láng Mihály 
báró. — Május 4. A reverzálisokért foly
tatott küzdelmek Előadó: Kováts J István.

Május I I .  protestantizmus és az iskola. 
Előadó: Dr. Szigethv Lajos. — Záróbe
széd, ta rtja : Dr. Raffay Sancor. — Az 
előadásokat vita követi. — Erén előadá
sokat nemcsak az érdeklődőknek, hanem 
minden egyes protestáns hiltestvériinknek. 
a legmelegebben ajánljuk figyelmébe és 
kérünk mindenkit, hogy e szakelőadások 
meghallgatása által szerezzenek maguknak 
tájékoztatást a jelenleg legnagyobb fon
tossággal bíró protestáns egyházainkra 
vonatkozó kérdésekben.

Az erzsébetfalvai ev. egyház irodai mi- 
és zeneestélyt rendezett a Vas- és Fém
munkások Otthonában. Az estély műsorát 
Falvay Jenő hitoktató nyitotta meg, ki a 
jelen társadalmi kötelezettséget feszegette 
és a zsúfolásig megtelt terem közönségé
nek jóindulatába ajánlotta az erzsébet
falvai ev. egyháznak társadalmi munkára 
való felkészültségét. A megnyitó beszéd 
után a Protestáns Énekkar adott elő ma
gyar dalokat Majd Szűcs Sándor olvasta 
fel egy novelláját. A Polgári Dalkör nép
dalegyvelege következett. Majd Somló Sári 
művésznő saját szerzeményű hazafias köl
teményeivel váltott ki nagy hatást, hosszan
tartó tapsokat. Kővetkező szám az Evan
gélikus Zenekar vonósnégyese, Jancsek : 
Sarabande előadásában. Csengödy Lajos 
lelkes és mélyszántásai előadással járult 
hozzá az est sikeréhez. Egyformán tap
soltunk — mondotta — mindkét forrada
lomnak, s most, hogy felébredtünk a rideg 
valóra, kifosztottaknak, lerongyoltaknak 
érezzük magunkat s csak hitünk van 
Jövönkben. Ilorth i Károly tárogatójátéka 
következett, ki kurucnótákkal szórakoztatta 
a közönséget, Györy Gizella zongoramű
vésznő kíséretében. Ghéczy Juci Ábrányi 
E m il: „Rákóczi Ferenc Rodostón“ című 
melodrámáját adta elő hatásos közvetlen
séggel, megrázó erővel. Az estély műsorát 
a Protesáns Énekkar fejezte be a Hymnusz 
eléneklésével. Az erkölcsiekben gazdag

estély 21216-80 K tiszta jövedelmet juttatott 
az ev. egyház Templomépítési alapja 
javára.

A Protestáns Országos Árvaegylet
növálaszlmányának 25 éven át működött 
elnöke: özv. Haberern Jonathánné erről 
a tisztségről aggkorára való hivatkozással 
lemondott; helyébe a nőválasztmány egy
hangúan Mehnert Ernönét, a Protestáns 
Árvaház nagy jóltevőjét választotta meg.

Felhívás a protestáns fő isko la i h a ll
gatókhoz. A protestáns egyetemi és fő
iskolai hallgatók s a Bethlen Gábor Kör 
ama tagjai, akik a Huszár Károly volt mi
niszterelnök által megindított jótékony ak
ció részéről pénz-, ruha- vagy cipősegit- 
ségben óhajtanának részesülni, kérésük 
bejelentése végett a kör titkári hivatalánál, 
minden nap délután 5—6 óra között jelent
kezhetnek.

A lovászpatonai ev. egyházközség
ben a március 2 1 -én tartott számadás ada
tai szerint a múlt évben következő önkén
tes adományok folytak b e : alapítványokra 
1570, Istenházára 682, Harangalapra 335, 
Temetői alapra 195, Emlékalapra 30, Or
gonaalapra 20, Emléktáblára 55, Torony
óraalapra 20, Ifjúsági egyletre 115, Leány
egyletre 125, Nöegyletre 40, Gyámintézetre 
43831. Egyházkerületi tisztviselők javára 
1915, Veszprémi egyház, javára 143, Sajtó
alapra 25 10, összesen 5708 40 korona. 
A kölcsönmagtár részére önkéntes adomá
nyul egyesektől befolyt 655 liter rozs. Eb
ben az évben újabb nagyobb adomány 
Barta Sándor hagyatéka, aki végrendeleti- 
leg 1000 koronát hagyott az egyházközség
nek. A gyülekezet tagjai egyik régi jó taní
tójuk részére, aki jelenleg a fővárosban 
állami tanító, 420 kilogr. lisztet, 380 kilogr. 
krumplit, 24 kilogr. zsírt, 45 kilogr. babot, 
12 kilogr. füstölt húst és 762 drb tojást 
adtak össze és küldtek el ajándékul.

A Bethlen K ata lin -Kör a lakuló gyű
lése. Budapesten a Református Teológiai 
Akadémia Ráday-u'cai nagytermében a 
protestáns főiskolai nőhallgatók Bethlen 
Katalin-Köre, amely azt tűzte ki célul; hogy 
a protestáns diákleányok között megte
remtse a társadalmi érintkezést és őket 
egymás erkölcsi, valamint anyagi támoga
tására egyesítse. A kör diszelnökéül Ritoók 
Emma Írónőt kérték föl.

A lébényí gyülekezet pénztárába 
újabban a következő nagyobb adományok 
folytak be : Németh Samu és Győri Zsu
zsanna „Németh Mihály alapítványa“ 100, 
Zsédöl Bálintné Németh Teréz, Pátka 
Ferencné Németh Lidi és Erdős Istvánné 
Németh Katalinnak utódai Harang-alapra 
750, Németh Márton harang-alapra 500, 
temetőre 500, gyertyákra 360, Szandtner 
Tibor harang-alapra 500, Erdős Pál és 
Gérig Erzsébet „Erdős Lajos alapítványra“ 
2k 0 K.

Rábaszentandráson egy szinielöadás 
1564 koronát jövedelmezett, mely összeget 
a kerületi katonai parancsnok utián az 
orosz hadifoglyoknak juttatja. „Egy nap a 
hazáért“ 243 koronát jövedelmezett. „A 
menekültek husvétjára“ 680 kor. gyűjtetett. 
Kovács János szanyi lakos a rábas/.ent- 
andrási harangalapra 100 kor., ugyanarra 
Molnár Mihály sobori lakos 100 kor. és a 
sobri harangalapra pedig 200 koronát. Kar
dos József és neje Németh Lidia esküvőjük 
alkalmával a rábasz.entandrási templom- 
alapra 100 és a sobori templomalapra szin
tén 100 koronát adományoztak A sobori

nőegylet a gyámintézetnek 5, a veszprémi 
egyháznak 5 és a fehérvári egyháznak szin
tén 5 koronát adományozott. Molnár István 
sobori II. felügyelő a rábaszentandrási ha
rangalapra 100, a sobori harangalap 200  
és a Harangszó terjestésére 10 koronát 
adományozott.

A német p ro t. egyházak válsága.
Németországban tudvalevőleg az evangé
likus egyházak, mind a 26 államban álla
miak voltak. A fejedelmek voltak a „leg
főbb püspökök“ ; ők nevezték ki a feje
delmi egyházkormányzat szerveit: a kon- 
zisztoriumokat és superintendenseket. Az 
új birodalmi alkotmány értelmében meg
történt az állam és egyház szétválasztása, 
de mégis úgy, hogy az állam az egyházakat 
közjogi korporációknak ismeri el és meg
adja nekik az önmegadóztatás jogát. 
Megadja az állam a felekezeti iskolák 
fentartása jogát is, ha azt a szülők kíván
ják. Most folyik az egyes szövetséges álla
mokban az uj egyházszervezés, még pedig 
mindenütt a „gyülekezet-zsinati“ elvek 
alapján A legfőbb törvényhozó és kor
mányzótestület a zsinat lesz. Nagy erővel 
dolgoznak ott a szocialisták és egyéb 
egyházellenes szervezetek a „los von der 
Kirche“ jelszavával az egyházakból való 
kilépés érdekében, ami most megkönnye- 
bült azzal, hogy a kilépés már a 14. élet
évtől kezdve megvan engedve és a köz- 
igazgatási hatóságnál megejtendő egyszeri 
írásbeli bejelentés utján történik. Egyéb
ként is különösen a többnyire szocialistákból 
álló hatóságok által dominált városokban 
a keresztyénségnek erős küzdelmeket kell 
vívnia a vallásedenes üzelmekkel szemben. 
Pedagógiai szompontból nagyfontosságú 
intézkedés az u. n. „szülői tanácsok“ szer
vezése. Minden iskola mellett fesz egy 
ilyen tanács, amelyet az iskolába járó 
gyermekek szülői választanak és amely 
befolyást nyer az iskola szellemi vezeté
sére. Természetesen a szocialisták a velük 
együttérző tanítókkal nagy agitációt fejtenek 
ki, ezeknek a tanácsoknak választása körül. 
Súlyos helyzetben vannak az evangélikus 
egyházak azokban az országrészekben, 
amelyeket a győztesek Lengyelországnak 
Ítéltek (Posen, Felső-Szilézia). A prot. gyü
lekezetek ott is a régi kapcsolat fentartása 
mellett agitálnak, peticionálnak és nem 
óhajtanak a varsói ev. fökonzisztórium 
uralma alá tartozni. De mindezen szomorú 
jelenségek mellett felemelő arról olvasni, 
hogy a német protestánsok milyen nagy
szerű munkát teljesítenek a létért való 
nagy küzdelemben. Még a múlt évden volt 
a dresdeni „Kirchentag“ , amely az. egyes 
tartomány-egyházak (Landeskirche) közötti 
szorosabb kapcsolat létesítését eszközölte. 
Nemrégiben volt a felsőrajnai nagy pro
testáns városban, Eiberfeldben a német 
belmissziói egyesületek kongresszusa, 
amelyen a jövőbe vetett nagy bizakodás 
és a kettőzött alkalmakhoz mért nagy 
munkakedv volt a domináló hangulat. Meg
tartotta kongresszusát a kiváló birodalmi 
képviselő Mumm berlini egyetemi tanár 
vezetése alait működő keresztyénszociális 
szervezet is ; a keresztyén munkás egye
sület is nagy tevékenységet fejt k i ; tagjai
nak száma a nagy Összeomlás után 2 
millióra emelkedett A háború és még 
inkább a lealázó béke folytán nagy vál
ságba jutottak a német prot. missziói 
munkák is. Németország elvesztette összes 
gyarmatait; ezeken a győzők osztozkodtak. 
Még a prot. Anglia is majdnem mindenün-
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nen elűzte a német missziók munkásait; 
hát még Franciaország és Belgium, amelyek 
az afrikai gyarmatokból olyan sokat kaptak. 
A francia protestánsok körében működő 
nagynevű „Párisi Missziói-Társaság“ ugyan 
igyekszik a német prot. missziók munká
jának egy részét átvenni, de kevés az 
ereje hozzá. Itt a jövőben a kath. missziók 
fognak előtérbe nyomulni. Különösen 
fájdalmas azoknak a nagyszerö intézmé
nyeknek összeomlása, amelyeknek alapját 
még a nagy „diakonissza-atya“ Tliedner 
vetette meg Alexandriában, Palesztinában 
es Szíriában. Itt a kaiserwerthi diakonisz- 
szák végeztek árvaházakban, kórházakban 
szeretetniunkát, amely most majdnem tel
jesen megszűnt.

C S A L Á D I É R T E S ÍT Ő .
Halálozás. Alulírottak úgy a maguk, 

mint az összes rokonság nevében mély 
fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy 
forrón szeretett édesapánk, apósunk, illetve 
nagyapánk S/.alay Mihály földbirtokos f. 
évi március hó 31-én este 9 órakor életé
nek 78-ik évében hosszas szenvedés után 
csendesen elhunyt. A megboldogult földi 
maradványai ápr. hó 2-án délután 3 óra
kor helyeztettek el az ág. h. ev. egyház 
szertartása szerint a vásárosmiskei sirkert- 
ben örök pihenőre. Vásárosmiske, 1920 
március 31. Áldás emlékére, béke poraira! 
S/.alay György testvére' Szalay Eszter férj. 
Csajbók Mártonné leánya. Csajbók Márton 
vője. Csajbók Lidiké és Málcsika unokái.

n 11 { i<: i í .
Zavargás Felsőmagyarországon. Fel- 

sömagyarországon szinte állandósul a za
vargás és az összetűzés a cseh csendőrök 
és a tót lakosság között. Legutóbb Galgó- 
cnn volt véres összetűzés.

A csehek k itilto ttá k  a Bécsi Magyar 
Ujság-ot. A Bécsi Magyar Újság, amelyet 
az elmenekült magyarországi bolsevik új
ságírók szerkesztenek, az utóbbi időben a 
megszállott Felvidékre vetette magát és 
hónapokon át a leggyalázatosabb haza
árulást követte el. Aknamunkáját, úgylát
szik, a cseh hatóságok is megsokaiták, 
mert a poz.sbnyi minisztérium rendeletére 
a lapot vasárnap elkobozták és kitiltották 
a Felvidék területéről.

Huszonnyolc vagon inségadoniány. 
F.gy 28 vagonból álló norvég inségadoniány 
érkezett a budapesti norvég fökonzulhoz. 
A norvégek által küldött adományban más
fél vagon rizst, 2 vagon szagó, 1 vagon 
szappan, fél vagon csukamájolaj van, az 
adomány többi része pedig különféle élel
miszerből áll. Az egész adomány értéke 
meghaladja az ötvenmillió koronát.

Gyorsvonat Bécsbe és Debrecenbe. 
Budapest és Becs között a gyorsvonati 
összeköttetés április 15-én megindult. 
Egyelőre hetenként három gyorsvonatot 
indítanak. A Máv. igazgatósága egyébként 
Budapest és Debrecen között is gyorsvonali 
összeköttetést akar létesíteni, de ezek a 
vonatok előreláthatóan csak május 1-én 
indulhatnak meg.

Elégett Rákóczi titkos  levéltára, dorné, Pölöskey József 4—4 K, Baranyav
Rövid idővel ezelőtt Vasvörösávrott az József 2 K, N. L. 50 K.
Erdődy grófok ősi kastélya kigyulladt é s -------------------------------------------------------------
pótolhatatlan történelmi emlékeivel, a csa- Főzőnek keresek jórava ló  közép- 
iád évszázadokon át összegyűjtött műkin- korú özvegyasszonyt fa lura , k i baron ifi-
cseivel sok millió korona értékben a láng gondozáshoz is ért. A ján la tok Berzse-
martaléka lett. Mint most a részletes tűz- nyj jenőnéhez Kemenessömjénbe (u. p.
vizsgálat megállapította, a kastéllyal együtt Kemenesmihályfa) küldendők,
elpusztult Rákóczi Ferenc fejedelem titkos 
levéltára is, amely a kastély egyik torony
szobájában volt elhelyezve. Az elhamvadt 
kincsek között van Mátyás király trónkár- 
pitja is, amely IV. Károly koronázásakor 
mint koronázási baldakhin szerepelt.

Rokkant tisztek alkalmazása. Azon, 
a hivatásos állományból származó rokkant
ságuk folytán nyugállományba helyezett 
idősebb tisztek, a VII. rangosztályig be
zárólag, akiknek nyugilletményeiben («ebe- 
siilési pótdíjon) kívül semmi más jövedel
mük, állásuk nincs, vagyonnal nem bírnak 
és ezt helyhatósági bizonyítvánnyal, vagy 
nyilatkozattal beigazolják, ideiglenes ka
tonai alkalmazásra önként jelentkezhetnek 
e hó 31-ig a szombathelyi katonai kiegé
szítő parancsnokságnál (gyalogsági lakta
nya). Egyelőre utólagos jelentkezések is 
elfogadtat nak.

A Harangszó perselye.
A HARANGSZÓ terjesztésére újabban 

adakoztak : Nagyszokolvból: Fábry László 
5 K, Ó Tóth János 10 K, Németh György, 
Tóth József, Tóth Jónás, özv Tóth Istvánná, 
Kovács Imre, Formady Dezsőné, Szüsz 
István 4 —4 K, Púhr József Sajtoskál 20 
K, lharosberény 20 K, Egy névtelen Ba- 
konylamási 5 K, Molnár József Uraiujfalu * 
50 K, Buthi Sándor Vásárosfalu 10 K. 
Lajoskomárom: 107 50 K, Mátis tmréné 
Külsövat 4 K. Lovászpatonáról: Cseszregi 
Istvánná 10 K, Szentiványi Lajos 14 K, 
id. Baranyay István, ífj. Szabó István 5—5 
K, Baranyay István (barna), Szente Sán-

L I P P  és L
kereskedelm i vá lla la ta  

S Z E N T G O T T H Á R D O N .
Vétel. Eladás. Képviselet. Közvetítés.

Aki imakönyvet, 
énekeskönyvet,

bibliamondatos faliképet, díszes 
kivitelű keresztyén házi áldást, 
gyönyörű szép Luther-képet, evan
gélikus eleink szenvedéséről, üldöz
tetéséről szóló elbeszéléseket, re
gényeket, konfirmációi ajándék
könyvet, gazdasági könyvet, vagy 
bármilyen szépirodalmi munkát 
akar vásárolni, írjon levelezőlapot 
a Luther-Társaság könyvkereske
désének, Budapest, Vili. kér.. Szent- 
királyi utca 51/a, mely minden ren
delést postafordultával elintéz. —  
Nevezett könyvkereskedésben pa
píráruk és az összes tankönyvek 1 
kaphatók. Lelkészeknek és taní
tóknak 10% engedmény. Aki 10 f 
könyvet vásárol, egy ajándék- : 

könyvet kap.
Vásároljunk evangélikus egyházunk 
könyvkereskedésében, a Luther- !

Társaságnál! 2i|í

= = = = = = ]

A C K N E R

Forgalomba hozunk beeL t “  boroka' ' 5701,3 és bor' 
Megbízást vállalunk b̂ , £ " ™ i l T k bevásárlásiira 
Nagyban beszerzünk SJÍ^SSLanyagokat és ipari gyárt' 13

l l r h m l /  mezőgazdasági gépeket, géprészeket, műszaki cikkeket 
O /d l U l u N K  és anyagokat.

T o n lo H /n ^ im ls  az összes mezőgazdasági termények és élelmisze- 
I U y id iK U Z lü r iK  ,-gk (gyümölcsök) értékesítésével.
r y n n K* A c i m n n r t  osztályunk megbízhatóan teljesít minden 
L a P U i I  “ S I J Í I p u f i  irányú ki- és beviteli megbízást.

13-25

Nyomatott Wellisch Béla villamüzemü könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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fe le lő s  szerkesrtő  
és kiadó

S7 A1.AY M IH Á LY .
Térsszerkesztő :

NÉMETH KÁROLY.

| K é z i r a t o k  L o v ó ^ z p a l o n á r a  

M V es z p ré m m e g y e ). é lő it 
ré téü l d l)a k , re k la m é n ó k  

t  H A R A N Q S Z Ó  k ia d ó h iv a 
ta l.In a k  f lz e n tg o t th á rd rz  

i V n s v á rm e g y e ) k ü ld en d ő k  

E lő fiz e té s t e lfo g a d  

m in d e n  e v a n g . le lk és z  é .  
ta n ító .

E V A N G É L I K U S  N É P L A P .
A la p íto tta : Kapi Béla 1910-ben.

Szerkeszti s a kiadóhiva
ta l veze tő je :

C Z I P O T T  G É Z A
SZENTO O TTM AR D

(Vasvárm egye.)

A „H a ra n g szó " előfizetési 
ára : egész évre közvetlen 
küldéssel 2 0  kor., csopor
tos küldéssel (legkevesebb  

IQ példány) 16 korona.
A ,,H arangszó*' te r je s z 
tésére befolyt adom ányok
ból szórványban lakó hí
veinknek Ingyenpéldányo

kat küldünk.
M egje len ik  m inden vasár 

nap.

A „ D U N Á N T Ú L I  L U T H E R - S Z Ö V E T S É G “ H I V A T A L O S  L A P J A .

Vígasztalás.
■’ H í niúr az élet sok-sok szenvedése '

1 Megtörte durván fáradt, néma le lkünk: 
Hullámok közt ha érezzük a vesztünk: 
Hitünket gyáván ne adjuk fel mégse! . . .

j A sfilyedő hajónak egy-egy roncsa 
Kiment a halál ölelő kezéből 

! S a civakodó hullámok öléből 
I I áradt testünket távr.l partra v o n j a ! . . .

[Kimondhatatlan a mi szenvedésünk, 
Emésztő, rontó, mérhetetlen harcunk 
Jajszótól fáradt már panaszos ajkunk.
;S a könnyekből is elég volna nékiinkj

\ in c s  lelek, amely kííejézzi* szóban! * 
Mit átéltünk e szörnyű éjjek-éjjelén: 
Vándorok voltunk szakadékok szélén. 
Tépett vitorlák viharvert hajóban!

1 S bár fásult szívvel álljak már e harcot. 
Hitünk, reményünk ne adjuk fel gyáván; 
Sok szenvedésünk, fájó könnyünk árán 
Érhetünk még mi napsugaras parto t!

F. hervadó Lét újra kivirulhat, 
i A szenvedés sem örök, sem a bánat. 
[Napfény még érhet borús őszi tájat 
S az aikony-égre virradat simulhat!

Ligethv Béla.

Szükséges megépíteni...
! Horthy Miklós kormányzó, a román 
megszállás alól fölszabadult tiszán
túli területeken a közelmúltban há
romnapos körutat tett, mely körútja 
alkalmából, többek között Debrecent 
is meglátogatta. Debreceni diadalmas 
fogadtatása alkalmával a református 
kollégium, amelynek a kormányzó 

[egykor tanulója volt, emléket adott 
át a kormányzónak, még pedig ko
máromi Csipkés Györgynek 1685-ben 
Debrecenben nyomatott bibliáját. A

bibliába a következő ajánlást Írták 
bele: •

»A debreceni ref. kellegium aján
déka egykori növendékének, nagybá
nyai Horthy Miklós kormányzó urnák.

Aranyunk, ezüstünk nincsen, ha
nem azt adjuk, amiben élet van 
Jézus által. Debrecen, 1920. április 
14-én. Degenfeld, egyházkerületi fő
gondnok, Balthazár püspök.«

A kormányzó szíves szeretettel 
ölelte magához az Élet könyvét, a 
bibliát, majd az előtte megjelenő 
küldöttségeknek ez alkalommal együt
tesen válaszolva a többek között a 
következőket mondotta:

Ha v' a szenejjcséJŰen országot 
ki akarjuk huzni a bajból és ott 
akarjuk látni, ahová minden magyar 
ember honszeretete emelni akarja, 
akkor két dologra van szükség: Az 
egyik az egyetértés, az összetartás; 
a másik pedig a munka

Épen itt, a kálvinista Rómában 
akarom hirdetni, hogy szükséges 
megépíteni a szivárványodat Pannon
halma és Debrecen között. Aki ma 
itt széthúzást akar, az a középkorba 
akarja visszatolni Magyarország sze
kerét. Ugyanez áll a politikai pár
tokra is. Mi agrárállam vagyunk, 
hála a jó Istennek, így mi fogunk 
tudni legelőször talpra állni. Azonban 
ebben a tekintetben a legkomolyabban 
kell a munkához fogni, mert ez az 
egyetlen kincsünk. De azoknak, akik 
hazát nem ismernek, akik megint 
ziilleszleni akarnak, akik ma csak 
lapulnak ebben a hazában, azoknak 
helye itt többé nincs A háború alatt 
két fronton harcoltunk, az első a 
külső front volt a katonasággal.* amely 
mindig megtette szent kötelességét 
és ment diadalról diadalra, a belső 
front azonban megbomlott, ennek 
köszönhetünk minden bajt. De ennek 
a jövőben máskép keli lennie. A 
munkásság megértéssel van, ép ügy,

mint az egész ország. Kinyílt a szeme 
és látja, hova juttatott bennünket az 
elmúlt korszak. A munkássággal 
kezet fogtunk és a munkásság ki- 
dobálta vezetőit. Kísérletezésekre 
nincs idő.

Ami a sajtószabadságot illeti, nin
csen olyap tanult, vagy helyesebben 
gondolkozó ember, aki a sajtósza
badság elvének alapján ne álljon. 
De a mi sajtónk nagy részben volt 
kutforrása minden piszoknak, hog\ 
úgy mondjam, a magyarság boldőg- 
talanságának. Azért tehát kényszerí
teni kell az újságokat, hogy becsü
lettel szolgálják a haza ügyét és ha 
- -a b i  ott akaprvi iie.éom, '-ahol 
hagytuk, meg kell ezt akadályozni, 
mert ma, amikor körül vagyunk 
véve ellenséggel úgy kívülről, mint 
belülről, nem lehet egy második fel
fordulást előidézni, mert azzal a 
sírba mehetünk.

Mi Magyarország lánglelkü kor
mányzójának debreceni prófétai meg
nyilatkozását az irás szavaival kö
szöntjük s adjuk tovább: Testvérek, 
keresztyén magyarok! »ma, ha az ó 
szavát halljátok, meg ne keményít
sétek a ti szíveteket.« Itt a végső 
pillanat, hogy Jonathán lelke végre 
is egybeforrjon a Dávid leikével, ha 
Jonathán csakugyan úgy szereti ha
záját és Dávidot, mint a saját lelkét.

A gyámintézetröl.
Ir ta : Szuchovszky Gyula.

Visszaemlékezve diákkoromra, ma
gam előtt látom az aszódi hegyen 
épült templomunkat, amelynek kijá
ratánál a többi között volt egy per
sely, amely >e. e. e. gyámintézet« 
nevet viselt. Ismeretlen volt ugyan 
előttem a persely rendeltetése, a 
templomi adakozásra szánt fillérei-
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met mégis abba helyeztem el. Valami 
belső sugallat, mintha azt mondta 
volna: ott a legjobb helye! Kis ba
rátaimtól hiába érdeklődtem a hár
mas »e« betű magyarázata után; 
bátorságot vettem egy alkalommal 
s megkérdeztem a vallástanár úrtól, 
aki evangélikus egyetemes egyházi
nak mondotta s mindjárt felhasználta 
az alkalmat, hogy szép magyarázatot 
tartson Gyámintézetünk céljairól. Meg 
is tartottuk szavát. Vetélkedve hord
tuk most már a nem ismeretlen per
selybe minden felesleges fillérünket. 
Másokat is biztatgattunk: még a
»Szent Antal« perselyénél is üdvös- 
ségesebb. Az idő halad, azóta nagyon 
sok helyen megfordultam: jártam
szegényházakban, kórházakban, árva
házakban, aggházakban ; indítottunk 
gyűjtést konfirmandus otthon javára, 
hadba vonultaknak, sebesülteknek, 
hadifoglyoknak, menekülteknek, hősi 
halált haltak hátramaradottjainak... 
Istenem, ki is tudná bejárni, vagy 
csak elmondani a közelben és a 
távolban azt a sok-sok kegyeletes 
intézményt, amely mind-mind a fele
baráti szeretet megnyilvánulásából 
tartja fönn önmagát. Nap-nap után 
olvassuk, halljuk és adjuk tovább 
a felhívásokat: ime itt is segíteni 
kell, támogatásunkat amott sem ta
gadhatjuk meg, a jótékonyság g>’r~  
korlására emitt is szükség van.

Bizony-bizony az embertársak 
iránti megértésnek, együttérzésnek, 
áldozatkészségnek nagyon fontos sze
repe van nemcsak a kicsi közössé-

Tárca.
Az első halott. .

Az első holtat tegnap este láttam, 
Halovány arcú, sápadt volt szegény ; 
Valami rejtett, bágyatag mosolygás 
Ott játszott még a szája szegletén. . .

Két szanitéc jött, letérdelt melléje 
És minden zsebet végig kutatott; 
Kopott mundérból mind előkerültek 
A rózsaszínű tábori lapok.

Elnéztem búsan, apró-csöpp írását 
A két vitéz hogy válogatja ki —  
Egy borítékban fonnyadt őszi rózsák, 
Valaki otthon tépte még neki.

S a keret hátán búsan odavetve 
Hevenye, régi, elmosott sorok: 
»Pajtások, ezt a halvány őszi rózsát 
Küldjétek haza, hogyha meghalok I« 

Ligethy Béla.

gekben, a családok belső életében, 
de a nagy közösségekben is : a tár
sadalom és állam életében éppen 
úgy, mint az Istenországa érdekében; 
a testiekben is — sokkal inkább a 
lelkiek terén. . . Vigyázzanak a ve
zetők, mert botlásaik, helytelen gon
dolkozások, rosszakaratú hóbortjuk 
nemcsak egyeseknek, de sokaknak a 
lelkét homályosíthatja el. Mert nem 
mindenkinek adatott meg a saját 
lelke diktálása után já rn i. . . Jószívű 
adományait éppen odajuttatni el, 
ahol annak a legjobb helye van.

Mai nehéz megpróbáltatásunk ide
jén mindenki adományokat gyűjt — 
adományokat továbbit. Jól esik lát
nunk a segítésvágy fáradhatatlan
ságát, a testvéries együttérzésnek 
ezernyi megnyilatkozását... Tartsuk 
azonban szem előtt Pál apostol 
szavait is: »kiváltképen a mi hitünk
nek cselédeivel — cselekedjünk jót.« 
(Gál. 6, 10.) Mert kell gondolnunk 
arra, hogy mennyi sok ezerre rúg 
azon evangélikus hittestvéreink száma, 
akik ev. Istentisztelet erősítése nélkül 
—  mint a határmesgyén nőtt fa 
kifelé hajlítja ágát, gyümölcsére 
pedig a jó szomszéd vágyik —  el
vesznek anyaszentegyházunk számára. 
Jártamban-keltemben bizony sok ilyen 
sz.omoru tapasztalatot találtam. Tud
nék néhányat elmondani. v. De egyet- 
kettőt bizonyára tudunk elsorolni 
mindannyian... Evangélikus Gyám
intézetünk főcélja, hogy éppen eze
ket az elágazó hajtásokat tartsuk 
össze, . . Segítségére legyünk szegény

hitfelekezeti atyánkfiainak, akik gyen
gék arra, hogy a saját erejükből 
tartsák fenn gyülekezeti életüket. 
»Mutasd meg nékem a te hitedet a 
te cselekedeteidből.« (Jak. 2, 18.1
Vájjon szabad-e elzárkóznunk hitünk 
gyiimölcsöztetése elől, vájjon szabad-e 
elzárkóznia egy igazi evangélikus 
férfinak, vagy nőnek a gyámintézet 
elől? Amikor ma a mi Gyámintéze
tünk oltárán áldozom, lelkem harangja 
mintha ilyen hangokat hallatna — | 
szétszórtan élő hitrokonaim felé: Ne 
zúgolódjatok és ne féljetek, csak 
legyetek erősek a ti hitetekben, ne 
szégyeneljétek a Krisztus evangéliu
mát — ne engedjétek magatokat 
senki és semmi által elcsábíttatni. . .

Elviszik adományainkat. Érdeklő
dünk: mi történt vele? Örömmel 
halljuk: templomot építettek; nem 
azérí, hogy eggyel több magasodjon 
az égboltozat felé, hanem azért, hogy 
ott hirdessék az Evangélium igaz
ságait, hogy legyen egy forrással 
több, ahol a szenvedő szomjas ván
dor megelevenítő italt találhat, . . 
Ismét halljuk: iskolát építettek; nem 
azért, hogy az az emberek nagy, 
ságát hirdesse, hanem azért, hogy 
azok, akik az iskolában felnőnek, a 
Krisztus erejével lépjenek ki az élet 
küzdőterére.

Gyámintézetünk iránti áldozatkész
ségében senki se fáradjon el. A gyám
intézet által fundamentumot készít
hetünk hitünknek, építhetjük ev. né
pünk édes magyar hazánk jóléténél- 
biztos alapjait és főképen erősít-

A rózsafák.
— Virágmese. —

Ir ta : Porkoláb István.
Magának, — aki 
mindig megértett.

Miért törik le néha a legszebb 
rózsa, mikor szellő se rezdül?

Miért némul el dalközben a kanári 
madár, hiszen senki se bántja?

Miért szomorodik el néha az em
ber hirtelen, mikor előbb még mo
solygott ?

Miért ?. . .

Reményszinbe öltöztek a budai 
hegyek, rózsásszinbe borultak a 
mandulák, balzsamos illat csókdosta 
az emberek arcát, — tavasz volt.

Néztem az Életet, a Tavaszt, mo
solyogtam és hirtelen mégis úgy el
szomorodtam.

Vájjon miért?
Eszembe jutottak a rózsafáim.

Egyszerre megunt, szürke, sivái 
lett előttem minden: a nagyváro; 
forgataga, a Gellérthegy rügyező fái 
a Margitsziget zöldje és leküzdhetet 
len vágyak fogtak e l : menni, menni 
Haza, ahol fehérvirágba zsendülíel 
kertünkben^ a fák, hívogatva hajla 
doznak a fehérkérgii nyírfák s a 
eresz alatt csicsergő fecskepár kő 
szönti dallal a tavaszt. Menni! Odf 
ahol engem is várnak : az édesanyáit 
a legjobb asszony, édesapám, a legj 
jobb ember és a rózsafáim, a leg. 
szebb virágok. ]

Hívtak —  mentem.
A kapuban kutyám szaladt-elibéa 

és megnyalta a kezem (Istenem, mi 
lyen jól esett I)

Jó anyám kész ebéddel vát- 
mintha csak tudta volna, hogy jövöl 
Csudálatos az anyai szív! Mindéi 
megérez. Ö, a legdrágább asszor 
különben mindig vár, ha nem vagy 
otthon és elteszi az ebédemet.
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leljük önmagunkat és egymást a 
szereidben .*. .
fc- -rr------ •- ~ ~ - —̂-r——- — - ——

I r o d a l o m .
V iharb an . — Könyvismertetés. —  

Mai számunkban Ligctliy Bélának 
két versét közöljük. Mindkettőt a há
borúban írta, de az egyik, amelyben 
arra int »hitünk, reményünk ne ad
juk fel gyáván«, időszerű ma is s 
mindegyiken érezhetők az írói tehet
ség nyomai.

A két költeményt mutatóul közöl
jük a fiatal poéta most megjelent 
v Viharban“ című kötetéből. A kötet 
nem vallásos irányú, —  első része 
szerelmi dalokat foglal magaban — , 
de végig tiszta tartalom és tiszta hang 
található benne. A költemények leg
nagyobb része a háborúban született 
s többnyire csöndes, borongó szomo
rúság ömlik el rajtuk. Látszik, hogy 
szerzőjük a »viharban« sokat látott, 
sokat átérzett, sokat maga is átélt; 
sok külső és belső harcon keresztül 

1 ment; akadtak nemes, komoly gon
dolatai, fogantak emberi, meleg ér
zéséi s azoknak hangulatos, ügyes 
versekben tudott hangot adni. Együtt 
erez a szenvedőkkel s kifakad az em
beri gonoszság miatt, hogy >az Em
ber mily kevélv, s bár minden szép, 
mi van, csak neki van, egymásra 
mégis gyilkolón rohan.« Az új életet 
fakasztó májust sürgetve kéri:
„Óh május, május, tégy hát egy csudát: 

i Nyisd meg a szivek sziklakapuját,

a n y á m !... Soha nem zongorázik, 
* csak ha otthon vagyok. Most is 

végigfutottak jóságos kezei az ele- 
j fántcsont billentyűkön s leikeink egy 
i Chopin melódiába fonódva szálltak 

a legigazabb szeretet világába . .
Édesapám mosolygott; ez nála az 

öröm legnagyobb jele. Soha nem 
mosolyog, csak ha itthon vagyok.

Rózsafáim téli álomban szende- 
regve várták, hogy letakarásain ró
luk a meleg földtakarót. Hozzáfogtam, 
vigyázva, úgy ahogy régen elnyugo
dott nagyapámtól láttam.

A nagyapám ! . . . Sok szépre, jóra 
tamtgatott, biztatott . . Tőle örököl
tem a mesét, a virág szeretetét.

A méhesben, meg a szőllő luga
sában térdére ültetve mondta a me
séit. —  Daliás időkről, a kobzos, 
lantos világ egy kóbor lovagjáról 
regélt különösen sokat, aki vérbeli 
ősöm volt. Amolyan kósza lovag 
volt, kinek az élete kocka, megnyu-

S mit napsütésed virulón hozott,
Lehelj belőjük titkos illa to t!
Kősziv helyébe szerető szívet,
Beléje fényt, sugárzó meleget;
Emésztő bűn, a régi mostoha 
Emberszívekbe ne térjen soha!“

A mutatóul közölteken kívül ki
emeljük a »Legyen Uram vége«, »Sok 
harc után«, »Ének a nehéz napok 
vigaszára«, »Mikor?« »Otthon«, »Má
jus«, »Félreállok«, »Dalaimhoz«, 
»Számadás«, »Siess« című költemé
nyeket

A szerzőnek ez az első kötete biz
tató kezdet. Mi is biztatni merjük s 
ezt annál nagyobb örömmel tesszük, 
mert nn is adtunk neki egy-egy indí
tást, bátorítást, mikor verseit múlt 
évfolyamainkban többször közöltük 
és-'tehetségét mindjárt kezdetben fel
ismertük. A könyv ára 14 korona.

Tavasz.
Tavasz van újra, színes kikelet,
A télre ismét életébredés!
. . .  De j a j ! — ajkúikon panaszos a nóta, 
Fájó lelkűnkön ül a csiiggedés.

Télre tavasz jő, fagyra enyhülés,
Ébredés van: újra pezsg az é le t! —
.. .  De jaj! — minekünk Bonf-é remény rügyét 
Az új tavasz, a színes kikelet?

Tavasz van újra, szinpompás tavasz,
A fákon új rügy, új bimbó fakad !
. . .  De j a j ! — szívünket őszi bánat lakja, 
Hogy lesz-e vége? Isten tudja csak!

Novák Kálmán.

9

godni sohasem tudott, lanttal a kezé
ben járta a világot. Valakit keresett, 
akit elveszített, vagy meg sohse 
talált; valakit, a lelke jobb fe lé t... 
Mígnem elesett egy török elleni 
harcon. —  Ha ma élne, talán kor
helynek neveznék, —  akkor trouba- 
dournak hívták.

Gyermek voltam még, mikor róla 
a mesét hallottam, nem értettem 
meg. de azóta sokszor eszembe 
jut kósza lovag ősöm, megértem és 
nem tagadom meg. Ö is keresett, 
talán egy icike-picike parányi láb
nyomot?. . .  Én is kerestem.. .  hasz
talan — elveszett.

. . .Volt a nagyapámnak egy szép. 
csillagos, őri zsebkése, gyermekvá
gyaim netovábbja, ősszel, rózsa
nyesés közben, elveszett. Tavasszal 
megtaláltam az avar alatt és mu
tattam : ni, megvan !

Nézte nagyapám, forgatta, kinyi-

Főldmívelés és növénytermesztés.
Ir ta : Németh Dénes áll. kertészeti felügy.

Konyhakerti váltó-rendszer.
Mezőgazdasági növényeinkhez ha

sonlóan a kerti zöldségfélék is bizo
nyos váltórendszert és vetésforgást 
kívánnak. Célja ennek az, hogy egy
részt az egyes növénycsoportok ter
mesztése minden évben más és más 
helyen történjen s így egyebek között 
talajunottság fel ne lépjen, másrészt 
pedig, hogy a trágyával megfelelően 
takarékoskodhassunk, illetve az egyes 
növénycsoportok trágyaigényeihez he
lyesen alkalmazkodhassunk. Hogy 
eme váltórendszert és vetésforgást 
megfelelően betarthassuk, a zöldség- 
termelésre szánt területet három 
részre kell felosztanunk s a termesz
tést, az egyes területrészeken, követ
kezőkép hajtsuk végre: Évenként
csak egy, de mindig másik és másik 
területrészt trágyázunk meg és oda 
jönnek a káposzta, saláta, laboda- 
félék, valamint a tök, ugorka és a 
kukorica, oda pedig, ahol tavaly a 
káposztafélék stb. voltak, a hagyma 
és gyökérféléket, valamint a papri
kát, paradicsomot, mákot, dinnyét, 
burgonyát s a inagtermő anyanö
vényeket helyezzük. A harmadik 
esztendőben a káposztafélék stb. a 
harmadik területrészre kerülnek,.ezek 
tavalyi helyére megint a hagyma és 
gyökérfélék stb. jönnek, ott . pedig 
ahol a múlt évben a hagyma és 
gyökérfélék voltak, hüvelyeseket, ha

totta, aztán az ő meleg, mélabús 
hangján megjegyezte:

— E lveszett... m egtaláltad... 
de ez már soha nem lesz a régi 
többet. Csillagjai kihulltak, az éle 
eltompult, megrozsdásodott, haszna
vehetetlen. Elveszett — elveszett.

A meséről eszembe jutnak elvesz
tett icike-picike lábnyom ok... eldo
bált, jégre hullt érzések..

Elveszett... m egtaláltam ... de 
már nem a régi.

A rózsafák voltak nagyapám ked
vencei. Jó, gondos kertészük volt s 
ezért hálásak a virágjai, százszám 
fakasztották bimbóikat és mikor meg
halt, elmentek utánna.

Egy messze a múltba veszett őszi 
napon hallgatott el örökre mesélő 
a jka ; utolsó levelük hullatták a 
rózsái, mikor itthagyta őket is, min
ket is és elment oda, ahova egyszer 
mindnyájan elmegyünk. Régen volt.
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bot, borsót, stb. termesztünk. Ezek 
után könnyen érthető, hogy a negye
dik évben a káposztafélék stb. me
gint a frissen trágyázott első terü
letrészre jutnak és következnek utánna 
fenti sorrendben a többi növénycso
portok. Ugyanott, ahol a fentebb em
lített három területrészt kijelöljük, 
egy negyedik területrészről is gondos
kodnunk kell. Ezt a negyedik terület
részt azonban — ahol a hosszabb 
időn keresztül egy és ugyanazon 
helyen maradó évelő növényeket 
(spárga, torma, sóska, szamócza, 
fűszer növények stb.) termeljük —  
forgón kívül kezeljük. Egyébként —  
rövid összefoglalással —  a fentebb 
ajánlott váltórendszeres konyhakerti 
vetésforgás a következő : 1. Káposzta- 
félék, stb. trágyázva. 2. Hagyma- és 
gyökérfélék, stb. 3. Hüvelyesek. 4. 
Évelők, forgón kívül.

T erü letk ihaszná lás.

Vannak növények, melyeknek ve- 
tese vagy kiültetése csak késő ta
vasszal, illetve a nyár elején történik. 
Hogy tehát területünk addig is jöve
delmet hozzon, valamely hamar le
kerülő növényt termesszünk azon, 
pld. a paradicsom előtt téli labodát 
(spenót), vagy telelő salátát. Az ilven 
terményt előterménynek nevezzük. 
Viszont olyan terményeknél, amelyek

Nagyra nőtt már azóta sírján a szo
morú rózsa, elfedte egészen fejfáját 
és megöregedtek a vadméhek is, 
melyek — ő regélte róluk — örök 
szép mesékkel zsongják körül a ha
lottak álmait . . De szép lehet ez a 
mese! Majd egyszer én is meghallom.

Emlékszem, azon az őszön korán 
leesett az első hó, mintha csak a 
természet a fájó sebre akart volna 
enyhítő, patyolat-kötést borítani. Hó 
takarta a domboldali temetőt, hó 
fedte be a rám maradt rózsafákat. 
De a hó nem ártott nekik, —  az 
első hó olyan, mint az első szerelem 
s én másnap gondosan elrakosgattam 
őket, avart, porhanyó földet hintve 
reájuk. —  Azután vártam a tavasz 
ébredését, rózsák fakadását, hogy 
minnél előbb virágot vihessek a sírra. 
Hosszú tél után eljött végre a rövid 
tavasz, kibontottam a rózsákat: egy- 
től-egyig mind el voltak száradva, 
csupasz ágaikkal szomorúan mered
tek bele a tavaszi pompába.

—  Vájjon mi érhette őket? —
A kertész azt mondta :
— . Öregek voltak, elmentek a 

természet utján.

korábban kerülnek le, utóterménye
ket termesztünk, pld. korai káposzta 
után téli retket, stb.

Mindenki tudja, hogy a növények 
legnagyobb részének az állandó he
lyen, már kicsi korukban azt a sor 
és növénytávolt kell adni, amelyet 
majdan teljesen kifejlődött állapotuk
ban is igényelnek Természetesen, 
egyelőre a sor és növény távol ok 
egész területet igénybe nem veszik 
Hogy tehát addig is ezen terület
részek kihasználatlanul ne maradja
nak, a sor és növénytávolok között 
valamely gyorsabban kifejlődő nö
vényt termeszthetünk, pld. a káposzta 
között kalarábot, salátát, retket. Ez 
esetben a káposzta lesz a fötermény, 
a többit pedig köztes terménynek 
nevezzük.

Petró leum ot, sót, lugkövet, ru 
hanem űt sikerült nagyobb mennyi
ségben szövetkezetünk részére besze
rezni. Akik e cikkek iránt érdeklőd
nek, azokkal szívesen közlöm a be
szerzési forrásokat 60 fillér értékű 
bélyeggel ellátott zárt levelezőlapot 
kérek mellékelni.

lés (Veszprém m.)

Görög Ernő 
ev. lelkész.

Én pedig magamban azt gondol
tam :

— Elmentek a nagyapám után. . . 
a gazdájuk után . .

A rózsafák ! .

Azóta még jobban szeretem a 
rózsát. A virág hálás, hálásabb, mint 
az ember. A szeretetet, gondozást 
tiszta illattal, finom színnel viszonozza. 
— És az ember ? !. . .

A vándormadarak utján járjak 
bármerre a nagyvilágba, ősszel és 
tavasszal mindig haza hívnak a — 
rózsafáim.

Tavasz van, most is itthon vagyok 
és takargatom le róluk a földet. 
Szomorúan látom, hogy közülök a 
legszebb, egy fiatal Marechall-Niele, 
elszáradt.

Vájjon miért?
Miért hal el a legszebb rózsa, 

mikor semmi se bántja?

Miért szomorodik el néha az em
ber, mikor előbb még mosolygott?

Eszébe jutnak az emlékei.. a 
rózsafái . .

H E T I  K R Ó N I K A .
Ncmzetgyiílcs. Folytatólag az ín- i 

demnitást tárgyalják. A kormányzó 
külügyminiszterré gróf Teleki Pált, 
belügyminiszterré dr. Dömötör Mi*- 
hályt nevezne ki Mindinkább kisért 
egy egységes kormányzó párt alakí
tása. A keresztény nemzeti egyesülés | 
pártjából Friedrich István 6 társával 
kilépett. Nemkülönben a kér. nemzeti j 
egyesülés országos pártköre is ketté 
vált. — Míg idehaza rnég mindig j 
nem tudunk egyek lenni, addig Itália- ! 
ban, San-Remoban együtt van a Pi- | 
látusunk szövetsége, hogy mint világ- 1 
gá kürtőitek, Magyarországgal kiűri- 
tettik fenékig a keserűség poharát. |

A hath, és protestáns egyházak J 
viszonya. A nemzetgyűlésen, amikor I 
Kovács J. István a reverzálisokrol J 
szólva azt mondotta, hogy a katho- ' 
likus főpapságnak a felekezeti béke : 
megóvása érdekében ki kellene esz- í 
közölni Rómában a régi rend fenn- ‘ 
tartását Magyarországon, akkor Pro- i 
hászka püspök zajos taps közben i 
közbeszólott:

—  Már megtörtént, maga a her
cegprímás megy Romába!

Az egyik reggeli lap munkatársa 
felkereste Chernoch János herceg
prímást, aki erre vonatkozolag a kö
vetkezőket mondotta :

— A püspöki kar felkert, hogy 
utazzam Rómába, ahova magam is 
igyekszem, mert már itt az ideje, hogy 
Rómába menjek. Csak azt nem tu
dom, hogy mikor mehetek és ha ott 
leszek, ez a dolog, amelyről a nem
zetgyűlésen szó esett, minden esetre 
szóba kerül. Egyébként nemsokára 
nunciust kapunk Budapestre, már ki 
is van nevezve. Az ő utján is tár
gyalhatunk ezekről a kérdésekről. 
Konfliktusról azonban köztünk és a 
protestánsok közt beszélni nem lehet. 
Mi testvéri egyetértésben akarunk 
élni velük és ezt az egyetértést nem 
fogjuk megbontani. Nincs is űj do
logról szó. A helyzet az, hogy a 
katholikus egyház álláspontja szerint 
a katholikus papság csak azt a 
házasságot tekintheti érvényesnek, 
amelyet előtte kötnek. Erre vonatko
zólag azonban Németországra nézve 
1905-ben, Magyarországra nézve pe
dig 1908-ban kivételt statuáltak. Most 
ez a kivételes állapot megszűnt, mert 
az egyházjogot újra kodifikálták, 1910 
óta egységesen hajtják végre az egéí>z 
világon. Eddig még sehol, semmiféle 
állammal szemben nem engedték meg
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a kivételt az új kódex rendelkezései
alól.

Miniszteri nyilatkozatok. Rubinek 
Gyula földmivelési miniszter a tervbe 
vett íoldbirtokreform alapelveiről így 
nyilatkozott: A kisajátítást időbelileg 
korlátozni fogják, nehogy a kisajátí
tás eshetősége állandóan veszélyez
tesse a gazdálkodás menetét. A ki
sajátítási idő öt év lesz, melynek el
telte után a birtok föltétlenül mente
sül. Az öt év idő teljesen elegendő 
a pillanatnyi sürgős föladat ellátására, 
a később előálló normális igények 
kielégítését pedig a javaslatnak az az 
intézkedése szolgálja, mely szerint a 
földmivelési miniszter az eladó vagy 
bérbeadó birtokokat birtokpolitikái 
célokra igénybe veheti. Az örökösö
dési törvény reformja folytán is sok 
olyan birtok kerül majd az állam 
kezére, mely ezelőtt messze oldalági 
örökösökre szállt, valamint az örö
kösödési törvénynek az az intézke
dése is számba jön, mely megengedi 
az örökösödési illetéknek természet
ben való lerovását. — Nem minden 
birtok kerül fölosztásra. A törvény
javaslat nem birtokminiumot, sem 
birtokmaximumot nem ismer. Azt, 
hogy az egyes vidékeken hol kezdő
dik a nagybirtok és hol végződik a 
középbirtok, a helyi viszonyok mér
legelésével esetről-esetre fogják meg
állapítani. Csakis a hadirokkantak, 
hadiözvegyek és általában a házhe
lyeket igénylők földigénye korlátlan 
es az erre irányuló szükséglet kielé
gítésére minden birtokot igénybe le
het venni, belsőbb beavatkozás csak 
ott lesz, ahol maguk a z . érdekeltek 
nem tudnak megegyezni, mely eset
ben a döntés a bíróságra hárul. A 
föld megváltása folyó áron történik. 
Akinek nincs készpénze, járadék-bir
tokot alakíthat és a vételárat évi 
részletekben is törlesztheti. A felek 
megegyezése esetén egyszerű bérbe
adás is lehetséges, a vételár meg
állapításának elhalasztásával. A kö
tött birtoknál a földvásár alapjául 
kötvények is szolgálhatnak, melyeket 
nem az állam, hanem egy az állam
tól független intéz'mény bocsátana ki. 
A földbirtoktörvény már ősz folya
mán életbe is lépne, sőt a miniszter 
ügy vélekedik, hogy a legsürgősebb 
földigények még ebben az esztendő
ben ki lesznek elégíthetők.

Az árdrágítók elleni törvényről 
Ferdinándy Gyula igazságügyminisz
ter így nyilatkozott: Az új büntetések 
a legsúlyosabbak lesznek. Főbünteté
sül börtönt és fegyházat, mellékbün

tetésül pénzbírságot, vagyonelkobzást, 
a politikai jogok felfüggesztését, el- 
toloncoltatást és idegen honosoknál 
az országból való kiutasítást állapít 
meg a javaslat. A pénzbüntetés 20 
ezer koronától 30 ezer koronáig ter
jedhet.

Az elrejtett cukor. A rendőrségnek 
tudomására jutott, hogy Filenz Zsig- 
mond konzervgyárában (Fogarassy- 
ut 6 ) nagymennyiségű cukor es egyéb 
készletek vannak elrejtve. A nyomo
zás során megtudták azt is, hogy 
ezek a készletek az udvaron, verem
ben vannak elrejtve és a verem és 
a pince fölött hasábfak vannak elhe
lyezve, Bardócz Lipót detektív Bolyó 
János és Balázs István rendőrökkel 
a gyárba ment és megszólította Haj
nal Márkus gyárvezetőt. Megkérdezve 
tőle, hogy mennyi cukor van a gyár
ban. Hajnal azt állította, hogy csak 
egy zsák cukorjuk van raktáron. Am i
kor Bardócz megmondta neki, hogy 
hiábavaló a tagadás, mert ő tudja, 
hogy mennyi az elrejtett cukor, sőt 
azt is, hogy hová rejtették el, Hajnal 
egyenként százezer koronát igért a 
kutatóknak, ha a vizsgálattól elállnak, 
s azonnal telefonozott a gyártulajdo
nos fiának, Fillenz Bélának, hogy 
hozzon gyorsan háromszázezer koro
nát. Bardócz erre értesítette a fő
kapitányságot, ahonnan bizottság ment 
ki a gyárba. Ezalatt hajnal újabb 
ajánlatot tett: egymillió koronát igért 
a három kutatónak, ha a vizsgálatot 
elhalasztják másnapig. A bizottság 
megérkezett és a gyári munkásokkal 
félredobatta a fát. A pincében három 
vagon, kémény mellett betonveremben 
pedig hét vagon cukrot találtak, azon
kívül volt két vagon füge, hatvan 
hektoliter málnaszörp, 1500 láda 
gyümölcsíz és két vagon szén. A 
készleteket lefoglalták, a raktárakat 
lepecsételték és eléjük rendőröket 
állítottak. Fillenz Zsigmond és Béla, 
továbbá Hajnal Márkus ellen az el
járás megindult. Kiváncsiak vagyunk, 
mi történik velük?

Nők köszöneté az olasz miniszter
elnöknek. A Magyar Asszonyok Nem
zeti Szövetsége köszönő-levelet kül
dött Nitti miniszterelnöknek azért a 
Magyarország iránti jóindulatú föl
lépéséért, amellyel az egész világ 
sajtója foglalkozott. A levél a többi 
közt ezt mondja:

Most, amikor a kék olasz ég alatt 
nyílik számunkra az olasz szívek a 
magyar tragédián, a két nemzet his
tóriai összetartozásának minden moz
zanata fölujul lelkűnkben. Érezzük,

hogy a múltak dicsőségének fényé 
lobban föl újra és világit be az en
gesztelhetetlen, minden reményt el
borító árnyak közé. És emlékezünk. 
Első királyunknak, Szent Istvánnak 
mesterét, Szan-Szeverinó grófját olasz 
föld küldte nekünk. Itália küldte az 
Anzsu királyokat, akik a magyar di
csőségnek, hatalomnak szárnyat ad
tak. Olasz asszonnyal vonult be a 
reneszánsz a magyar földre, Korvin 
Mátyás udvarába, hol nagy fejedel
münk oltalma alatt olasz kezek épí
tették bele a legszebb művészetet a 
magyar kultúrába Az Itália Unita 
szabadságáért olasz vérrel folyt egybe 
a magyar legionisták vére Garibaldi 
harcos, dicsőséges utain Tüköry az 
életét, Türr István a lelket, Kossuth 
a szívét adta Itáliának: És most a 
közönyösök táborából a múlt közös 
emlékeivel és a jövő közös útjainak 
a gondolatával felénk nyújtja jobbját 
Itália. Mi megragadjuk ezt a kezet, 
hogy idegen érdekek többé az olasz
magyar testvériséget meg ne bont 
hassák és minden eljövendő vészé 
delem népeinket egymás oldalán ta 
lálja.

Csalogató levelek a kaszárnyákba. 
Egy idő óta furcsa és csüggedt le
iekre valló levelek járnak a kaszár
nyákba a magyar katonafiukhoz. Az 
a lelketlen csalogatás kap szavakat 
a levelekben, hogy a békeszerződés 
hamarosan elkészül, az nem engedi 
meg Magyarországnak a katonatar
tást, tehát a magyar fiuknak nem 
kell kokáig szolgálni, készülődjenek, 
mert hiszen hamarosan hazajöhetnek.

Aki visszagondol arra, mitől men
tett meg bennünket a nemzeti had
sereg, hogy jóformán az eleiünket 
köszönhetjük a nemzet katonainak, 
annak keserű szomorúsággal kell el
ítélni ezeket a leveleket.

A magyar hadseregre még hatal
mas és dicsőséges feladatok várnak. 
Aki szereti a hazáját s valami hoz
zátartozója most ezért a hazáért, en
nek a jövendőjéért katonáskodik, az 
nem írhat szíve mélyéből mást, csak 
buzdító levelet, csak lelkesítő szót a 
messze lévő katonának, hogy azok 
szeretteik szaván is lelkesülve teljes 
szívvel teljesítsék honmentő hivatá
sukat. Hiszen a rendet, az élet- és 
vagyonbiztonságot, otthonaink békéjét 
őrzik a magyar katonák fegyvere s 
aki e szent kötelességükben lankasztia 
kedvüket, az önmaga körül bomlasztja 
az otthonát, életét oltalmazó bás
tyákat.
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E G Y H Á Z I K Ö Z É L E T .
A  s z o m b a th e ly i k e r ü le t i  k o r 

m á n y  b iz tos súg  s a j t ó o sztá l  y a
részé r ö l. C s iz m a d ia  L ász ló  a  
s a jtó o s z tá ly  vezetője készséges 
Íg é re te t te tt, h ogy  la lm u k a t  a 
le g rö v id e b b  id ő n  b e lü l a s z ü k 
séges p a p í r  m e n n y is é g  b ir to k á 
tó l ju t t a t ja .  íg y  te h á t va n  re 
m é n y ü n k  a r r a , ho g y  legköze
lebb is m é t he tenké n t tu d u n k  
m e g je le n n i.

Püspökünk Sopronban. Kapi Béla 
püspök április második felében a soproni 
tanintézeteket látogatta meg.

Halálozás. Wolf József losonczi lelkész, 
rövid küzdelmes szenvedés után 39 éves 
korában elhalt. Emléke legyen á ldo tt!

A Luther-Szövetség Tolnában. Lélek
emelő, feledhetetlen ünnep folyt le a kölesdi 
evang. gyülekezet kebelében liusvét délu
tánján. Ekkor tartotta itt a Luther-Szövetség 
első ünnepélyét. Rimár |enö budapesti 
vallástanár szólt hazánk, egyházunk hely
zetéről a jelen szomorú időben s Nehe- 
tniás 8 . részének 10. verse alapján hívta 
fel a híveket: Ne bánkódjatok, hanem az 
Urnák öröme legyen nektek erősségiek! 
Koritsánszky Ottó gyülekezeti felügyelő 
szólt a világmentésre szánt népek szövet
ségéről, amely csak romlást, pusztulást 
terjeszt a világ népei között, mert önzés 
volt a szülőanyja, önzés a táplálója. Az 
önzéssel az önzetlenséget, a gyűlölettel a 
szeretet, a mentő szeretetet helyezi szembe 
a Luther-Szövetség, hogy építhessen és 
alkothasson. Fábián Imre lelkész utalva 
arra, hogy épen egy év előtt jelentette ki 
a gyülekezet a kommunizmus idején, hogy 
az Ur oltára mellett tovább is együtt marad, 
arra hívja fel a híveket, hogy a gyülekezet 
határain túl is nyújtsuk ki kezünket azok 
tele, akik az Ur oltára mellett munkálkod
nak, hogy az Ur szemei előtt kedves munka 
induljon meg romokban heverő szegény 
hazánk felépítésére. Az Erős várunk és 
Himnusz hangjai fejezték be a kedves ün
nepet.

A Luther-Szövetségi ünnepély a bobai 
ev. gyülekezetben április 18-án a délutáni 
órákban tartatott meg. Közének után a 
helybeli lelkész imádkozott. Majd Siimegiiy 
Vilma szavalta el általános érdeklődés 
mellett Sántha K. „Péter" c. költeményének 
második részét. Ezt irásmagyarázat követte, 
melyet Luk. ev. 8 . fej. 1, 5—8. alapján 
/inte a helybeli lelkész tartott. Balogh 

Ernő, theol. hallgató Kozma A. „Krisztus 
mindenütt“ c. költeményét adta elő nagy 
hatással. Molitorisz János, o.-asszonyfai 
lelkész lépett ezután az oltár elé s ismer
tette a Luther-Szövetség célját, hatalmas, 
szónoki lendülettel előadott s mindvégig 
feszült figyelemmel hallgatott beszédében 
mutatván ra előzetesen rég letűnt időkre, 
közelebbi múlt szomorú eseményeire, me
lyek az emberiséget lejtőre sodorták. 
Vargha Gyuláné: „Győzelem" c. költe
ményének sikerült előadásával Sümeghy 
Lidiké kötötte le a hivek figyelmét. Sze- 
lestey László, iskolás fiú hazánk területi 
épségéért mondott imát. Az ünnepélyt a 
„Himnusz“ eléneklése zárta be. Az Offer
torium 385 48 K-t eredményezett a szövet
ség javára.

A nagysitnonyi ev. nőegylet f. évi 
tnárc. 7-én tartotta meg számadó közgyű
lését, melyen a pénztár 609 kor. 78 fillér 
maradvánnyal zárult. Hajnal Lajosné pénz
táros három évi lelkes és eredményes 
munkálkodás után tisztéről lemondván, 
helyébe T. Hajas Sándornét választotta 
meg egyhangúlag a közgyűlés pénztárossá. 
Elhatározta a közgyűlés, hogy a Luther- 
Szövetségbc a nőegylet, mint alapító tag 
fog belépni. Csizmazia Istvánná indítvá
nyára kimondotta a közgyűlés, hogy gyűj
tést rendez a veszprémi gyülekezet részére 
és a „Harangszó“ javára. A gyűjtésre 
Csizmazia Istvánná, Lengyel Ida, kisutcai 
Somlai Lajosné és Hajas Jolán nőegyleti 
tagok vállalkoztak örömmel. A gyűjtés a 
veszprémi gyülekezet részére 603 koronát, 
a Harangszó javára 372 koronát eredmé
nyezett.

A veszprémi gyülekezet részére 
adakoztak : Fekete Károlyné, Kutasi Sán- 
dorné 30—30 K, Hajas Ferencné, Szűcs 
Károlyné, Hajnal Lajosné, Zongor Lajosné 
20—20 K, Lengyel Sándorné, Hajas Elek, 
P. Hajas Sándorné, Hajas Lajosné. T. Ha
jas Sándorné 15—15 K, Csizmazia Istvánná, 
Hajas Dávidné, Nagy Sámuelné, Vida 
Györgyné, Hajas Ida, Szabó Lászlóné, 
Király Józsefné, Ködös Lajosné, Csizmazia 
Lajosné* Csizmazia Sándorné, Tóth Dá
vidné, Szabó Károlyné, Mike Samuné, Papp 
Sainuné, Csizmazia Andrásné 10— 10 K, 
Ádám Károlyné, Kocsi Lina, ifj. Somlai 
Lajosné, Jugovics Györgyné, Kovács Pálné, 
Péntek Józsefeié 6 — 6 K, Csomasz Pálné, 
Mód Aladárné, ifj. Kiss Lajosné, Nagy 
Károlyné, Csé^s Istvánná, Szarka Gyuia, 
Szabó Vendelné, Mód Jolán, Mág'ásl Sán
dor, Vajda Károlyné, Gbsztola János*, Szűcs 
Sámuelné, Vajda Sándorné, ő'V. Andrássy 
Sándorné, Saródi Lajo né, Kovács Andrásné, 
Nagy Sándorné, Kovács Sándor, Mesterházi 
Erzsi, ifj. Erős Sándorné, Sallér Józsefné, 
Somlai Lajosné, Kovács Sándorné, Nagy 
lstvánné, özv. Mórocz Lajosné 5 —5 K, 
Kis Ida, ifj. Baranyai Józsefné, Márton 
Gáborné. Mórocz Lajosné, Szabó Jánosilé 
4—4 K, Föczén Sándorné, Lukács Lajosné, 
Sánocz Sándorné, Kis Sándorné, Smidc- 
liusz Sándorné, Nvádi Sándor, Szarka 
józsefné 3—3 K, Tulek Józsefné, Lukács 
Sándorné, Kelemen Józsefné, Görög La
josné, Hetyei Lajos, Farkas Lajosné, Somlai 
lstvánné, Nagy József, ifj. Ásbóth Sándorné, 
Somogyi Pálné, Csitke Sándorné, Prépost 
István, B. Szalai Józsefné, Cseri Lajosné, 
Gosztola Sámuelné, Német István, Szalai 
Jánosné 2—2 K, Szalai Dávidné, Csizma
zia János 1— 1 K.

A „Harangszó“ -ra adakoztak: Fekete 
Károlyné 30 K. Hajnal Lajosné, Tóth Dá
vidné 20—20 K, T. Hajas Sándorné 15 K, 
Vtda Györgyné, Hajas Erzsiké s Jolán, 
Király Jolán, Mike Samuné, Papp Samuné, 
Lengyel Ida s Mariska, Csizmazia Gizella 
s Mariska, Szűcs Károlyné, Zongor Lajosné 
10— 10 K, Vida Lajos, ifj. Kiss Lajosné, 
Hajas Ida, Mód Aladárné, Szabó Vendelné, 
Csizmazia Sándorné, Mód Jolán, Mórocz 
Lajosné, Smidéliusz Kálmán, Kovács Fe
rencné, Szabó lstvánné, Magasi Sándor, 
Vajda Sándorné, Kutasi Józsefné, Saródi 
Lajosné, Kovács András, Nagy Sándorné, 
Kovács Sándor, Mesterházi Erzsi, ifj. Erős 
Sándorné, Sallér Józsefné, Szabó Károlyné, 
Somlai Lajosné, Kozács Sándor (Erdélyi), 
Nagy lstvánné 5—5 K, ifj. Baranyai Jó
zsefné, Szűcs Sámuelné, özv. Andrássy 
Sándorné, Márton Gáborné, Mórocz La

josné 4 4 K, Föczén Sándorné, Csizmazia 
Pálné. Lukács Lajos, Kiss Sándorné, 
Smidéliusz Sándor, Ovádi Tándor 3—3 K, 
Kutasi Sándorné, Szűcs lstvánné, Lukács 
Sándorné, Tompa Sándor, Görög Lajosné, 
Hegyi Lajosné, Gosztola Jánosné, Kovács 
János, Gosztola József, B. Szalai Józsefné, 
Somlai lstvánné, ifj. Ásbóth Sándorné, 
Cseri Lajosné, Gosztola Sámuel, Németh 
lstvánné, Szarka Józsefné 2—2 K, Szalai 
Dávidné, Csizmazia János 1— 1 K.

„A kispesti ág. h ev. konfirmálták kőre 
husvét hétfőjén vallásos estélyt .tartott. A 
szép számmal megjelent hallgatóság élve
zettel gyönyörködött a műsor kedves szám- 
jain, melyekben: Pauer Irma az EMSz 
részéről a belntissziói munkákat ismertette 
megkapó előadásban, Schuster nővérek 
gyönyörű zeneszámja művészi előadásával, 
Kinszki Etelka, Böthi Sárika és Képiró 
Rózsika alkalmi szavalatokkal és a vasár
napi iskolások énekkara kedves énekükkel 
gyönyörködtették a hallgatókat. Az estély 
végeztével 510 korona offertóriuni volt az 
ottani építendő templomalap javára.“

Az alsósági ev. ifjúsági egyesület, mely 
Hetiinger Gusztáv tanító buzgólkodására 
február 18-án alakult meg 70 taggal, eddigi 
sikerei után Ítélve fényes jövőnek néz 
elébe. Eddig két műkedvelői előadást s 
egy hazafias ünnepélyt rendezett és pedig 1 
mind három esetben fényes erkölcsi és i 
anyagi sikerrel. A tiszta jövedelemből j 
3000 koronát alaptőkéjének gyarapítására , 
a többit jótékony célokra fordította: neve- 4 
zetesen 2000 kor. harangalapra, köztiszt- I 
viselők segítségére 200 K, hadifoglyok 
hazaszállítására 500 K.-t, Erdélyi menekül
tek javára 500 K, a ..Harangszó“ terjessz- j 
tésére 200 K -t. Vau’ az" egyletnek már 
szép könyvtára, énekkara. Elnöke Honszer 
Gábor. Továbbra is sok sikert és kitartást
kívánunk. Csak előre!

A pórládonyi ev. elemi népisk. ifjúsága 
1920. március 21-én hazafias ünnepélyt 
rendezett. A befolyt összeg 1400. K, mely
nek felét harangalapra, a másik felét pedig 
az oroszországi hadifoglyaink hazafit)/.ita
lára fordítottuk. Az ünnepélyen különösen 
Gergorecz Gizella tűnt ki megnyitó beszé
devei. Kis:? Lajos áll. tanító és Kiss Pál 
jegyzösegéd meghatóan szavallak.

A pórládonyi és B.-tompaháza község 
lakossága újabban 220 drb. tojással segi 
tett enyhíteni a szombathelyi nyomorban 
szenvedő szegényeken.Továbbá 150 koronát 
adott a budapesti nyomorakcióra.

Vonöczk. „Gyümölcseikről ismeritek 
meg őket.“ mondja Üdvözítőnk. Valóban a 
hitnek gyümölcsei a jó cselekedetek. Míg 
egyházunk fáján jó gyümölcsöket látunk a 
zöldelö ágakon, bizalommal nézhetünk a 
jövőbe. Újabban Yönöckön az egyházkeiö 
asszonyok részéről következő adományok 
folytak be: Jankó Sándorné fekete oltár- 
terítöre 70 K, Ferenczi Józsefné ugyan-e 
célre 100 K, Bokányi lstvánné uj harangra 
40 K, Benkő Károlyné uj harangra 50 K, 
oltárra 20 K, Szúh Józsefné elhalt édes
anyja emlékére harangra 200 K. A gyüle
kezetben a Luther-Szövetség megalakult. 
Alapító tagsági díjul özv. Ritzinger Jánosné 
200 K-t adott. Március 20-án tartót 
ünnepség hatása alatt megalakul az e 
leányegyesület is. Püspök urnák az ünnep 
ségen való részvétele áldást hozó vol 
kicsi egyházközségünkre nézve. Kisérj 
Isten áldása mindenütt apostoli munkás
ságát.



Lovászpatonán Pölöskei István és Bácsi 
Erzsébet alapítványuk gyarapítására 100
K-t, Mihály István gyűl. felügyelő és neje 
Szalay Irén alapítványuk gyarapítására a 
nagydémi leányegyháznak 200 K-t, az. ottani 

' nőegyletnek 100 K-t ajándékoztak. A sop- 
I róni tlicoh gusok javára összegyűlt 820 K.

A Dunántúli Luther-Szövetség taggyűjtése 
most folyik. Eddig jelentkezett 2 alapító 

? és ö l rendes tag.
Répcelak-Csánig. Mészáros Péter el

hunyt leánya Mészáros Károlina emlékére 
a repcelak-csánigi egyesült gyülekezet 
„llarangalap“ -jának gyarapítására 250 K-t,

I a répcelaki iskola javára pedig 1000 K-t 
1 adományozott. Szalay Sándor és neje 
: Szarka Eszter répcelaki lakosok hősi ha

lált halt fiuk, Szalay Kálmán emlékére 
1 korábban tett 1000 K-ás alapítványukhoz 
, 15000 K-t csatoltak oly célból, hogy ezen 
1 az összegen a gyülekezet szerezze be a 

halottak kicsenditésére szolgáló legkisebbik 
• harangot. Az ehhez még netán szükséges 
| összeget az alapítók pótlólag fogják ado- 
l mányozni.

A répcelak-csánigi egyesült nőegy- 
lo te i a közelmúltban úgy Répcelakon, mint 

P C'ánigon, három-három ízben vallásos 
estélyt rendeztek. Az ünnepélyeken imát 

f mondtak : a lelkész, Moreczky Gyula nyug.
. tanító, Moreczky Béla III. éves theologus, 
f szabadelőadást tartott négy ízben a lelkész,
[ egy alkalommal Iloreczky Róla III. évf.
| theol. hallgató, felolvasást ta r ló it: Ajkay 
[ István; szavaltak: a lelkész, Moreczky 

Béla, továbbá Balassa Ida, Szabó Franciska,
■I Vörös Esztike, Vörös Eszter, Szabó Ida, 

Hatos Karolina, Szatka Maliid, Balassa 
Karolina, Hajmási Ida, Takács Juliska, 
Hatos Eszter. Mészáros Giziké Rlakról, 
Kovács Putyuka, Hettinger Ilona. Széles 

* | Inn, Tötnböty l. inus,- Hett inger Margit.
Pödör Emma, Szalay Irén, Tömböly Gizella 
Csánigról; szavalathoz kíséretet játszott: 
Nitchinger János csánigi tanító.

Sárvár. Nagy Dezső sárvári buzgó 
eevháztag a sárvári evang. templomalapra 
2o<>n K-t adományozott.

A bezi-i ev. egyházközségből. Sze- 
retetének, ragaszkodásának szépén adott 
kifejezést a bc/.i-i ev gyülekezet. Özv. 
Révész Sándorné lelkészné vérén búcsút 

j BezitŐI márc. 21 -én a délutáni könyörgés 
I után a templomban az egész, gyülekezet 

az. őszinte szeretetnek hangján búcsúzott 
volt lelkipásztornéjától. aki hosszú éveken 

I kérésziül volt tanácsadója vigasztalója, a 
í sző nemes értelmében vett lelkésznője 

híveinek. Váltásához való ragaszkodásának 
szép példáját adta a bezi-enesei gyüle-' 
kezet. A múlt év sok rendkívüli kiadásával 

l kapcsolatosan felmerült deficit kiegvenli- 
i  lésére a márc. 21-én tartott közgyűlésén 
i  egyhangúlag elhatározta, hogy a mult-évi 
I ötvenszázalékos pénzkivetést mégegyszer 
[ beszedeti a nmlt év költségeinek fedezé- 
I  sére. A pénz már he is folyt. Ilykép a 
| bezi-i liivek 1919. évre az. 501' n-os gabona- 
j járandóság mellett HKV'.o-os pénzkivetéssel 
; a .tóztak. Befolyt összesen pénzben 12459 K.

A magyarszombathelyi ev. nőegylet 
böjt V. vasárnapján vallásos estélyt rende
zett ismét telt templomban a következő 
sorrenddel: 1. Közének. 2. Ima. 3. Isten. 
Nagy Lajostól. Szavalta Imre Teréz. 4. Ne 
csüggedj cl kicsiny sereg. Leánykarénck 
Szekér József kántortaoitó vezetésével. 5. 
Az embermentésről tartott felolvasást Mol
nár Gyula lelkész. G. Harminc pénz. Sza
valta Letenyei Erzsébet. 7. Felolvasás. Ne-
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gyedik parancsolat és Absolon, tartotta Kis 
Margit tanítónő. 8  Leánykarének. 9. Meg
elégedés Győry Vilmostól, szavalta Kovács 
Róza. 10. Ima. 11. Közének. A vallásos 
estély után offerlórium volt a Harangalapra 
225 korona 82 fiiér eredménnyel.

A magyarszombathelyi ev. nőegylet 
március 28-án tartotta meg múlt évi szá
madását. Bevétele 1295 K 35 f, kiadása 
1037 K 39 f, maradvány 257 K 96 fillér. 
Tőkéje 1919. év végén 3170 K 49 f.

A k is fa lud i evang. nőegylet szépen 
sikerült vallásos és hazafias estélyt ren
dezett husvét vasárnapján az iskolában, 
mely a 25. sz. közénekkel kezdődött. Imát 
mondott Kovács István vadosfai segédlel
kész. Hiszek. (A Harangszóból.) Szavalta 
Na£y Eszti. Karének. Énekelte az ifjúság, 
Tompa Géza tanító vezetésével. Hazafiság 
és Keresztyénségről tartott előadást Bojtos 
László vadosfai lelkész. „Édes Anyánk 
Magyarország." (A Harangszóból.) Szavalta 
Német( Eszti. Ima (A Harangszóból) Sza
valta Ódor Ilonka. Záró ima. Mondta i\ q- 
vács István segédlelkész. Himnusz. — Az 
offertórium a nőegylct javára 555 koronát 
jövedelmezett, ebből a nőegylet 110 koro
nát elküldött az erdélyi menekültek részére.

Felpécen március hó 14-én nagyon 
szépen sikerült vallásos estélyt tartottak 
a következő lárgysorral: 1 Közének. A 
224. sz. ének 1 , 2. verse 2. Oltári inia. 
Mondta Györffy Béla lelkész. 3. Karének. 
Estimára szól a harang . . .  4 A Dunán
túli Luther-Szövetség ismertetése. Tartolta 
Györffy B?la lelkész. 5. Melyiket? Sza
valta Tóth Jolánka. 6 . Karének Ha vissza
néz a bús magyar . . .  7. Jézus és a haza- 
szeretet. Tartotta Síkos Kálmán kispéci s. 
lelkész 8 . Karének. Talpra magyar . . .  9 
Orgonajáték. Előadta Köhler József tanító.
10. Jankó átka Szavalta Kiss Lajos tanító.
11. Karének. Lelkem ke re s . . .  12. A sa- 
replai özvegy. Szavalta Köhler J. tanító. 
13. Szóló ének. Sírnak a harangok *. . 
Énekelte Tóth Sárika. 14 Záróbeszéd Tar
totta Györffy Béla lelkész. 15. Karének. 
Földiekkel játszó . . .  16. Oltári ima. Mon
dotta Györffy Béla lelkész. 17. Közének. 
Himnusz. A vallásos est után offertórium 
volt a Dunántúli Luther-Szövetség javára, 
amely 299 koronát eredményezett.

A veszprémi evang. egyházközség 
április hó 8 -án tartotta az elmúlt évről 
beszámoló közgyűlését. A múlt esztendő 
nagy megpróbáltatásai mintha felrázták 
volna a veszprémi híveket is közönyükből 
s mintha kinyílott volna szivükben az egy
ház. iránti szeretet és ragaszkodás virága. 
Erre enged következtetni az egyház ügyei 
iránt való nagyobb érdeklődés, valamint a 
múlt évben megnyilvánult nagy áldozat
készség. 1919-ben a hivek régi adójuknak 
dupláját fizették, ezenfelül pedig az év 
folyamán összesen 4786-12 K-t adtak egy
házközségi célokra, pedig az önálló egy
háztagok száma csak 150 Karácsonyra a 
„Nöevyiet" közreműködésével 2000 K ér
tékű pénz és egyéb adomány gyűlt össze. 
Az évvégi összes bevétel volt 20257 72 K, 
Amiben bennefoglaltatik a dunántúli hit
buzgó evangélikus testvérek 475(3 67 K, a 
múlt évben befolyt adománya is. A vesz
prémi gyülekezet soha el nem múló hálá
val gondol a könyörülő szívű gyűjtőkre s 
adakozókra, akik sokszor igazán a legna
gyobb szükség idején küldték adományai
kat Az egyházközség tisztviselókara is 
majdnem teljesen kicserélődött a múlt év

\íl.

folyamán. Mikor 1919. márciusban Lóránt- 
ffy Péter lelkész meghalt, majd minden 
tisztviselő lemondott hivataláról, némelyek 
még halála elölt, mások halála után, úgy 
hogy a legválságosabb időkban nem ma
radt senki az őrhelyen, csak dr Porubszky 
Elemér másodfeliigyelő és Gálos Gyula 
tanító, kiket egyházmentő munkájukban 
Nagy Sándor, a kommunizmus alatt le
mondott felügyelő támogatott elismerésre 
méltó buzgalommal. Ók voltak buzgó ta
nácsadói és segítőtársai Hering János ad
minisztrátornak is, aki 1919. május 12-én 
került Veszprémbe. Ez. időben nem volt 
felügyelő, a gondnok már régebben le
köszönt, a pénztáros pedig a kommuniz
mus idején vált megállásától. Ez általános 
fejetlenségben Péterffy Lajos vállalta el 
ideiglenesen a felügyelőséget, de egv hó
nap múlva ő is visszavonult, hivatkozva 
magas korára. Már-már úgy állt akkor 
a helyzet, hogy meghal a kis gyülekezet. 
De mégis eljött a virradat Ahogv hazánk 
megszabadult a vörösarcu rém lidércnyo
másától, életre kelt a gyülekezet is. A 
hivek nagy mértékben felujult buzgalommal 
tették magukévá egyházuk ügyét-haját, 
gondját s tőlük telhetöleg iparkodtak se
gíteni ott, ahol arra szükség volt. Az egy 
házi tisztségek is gazdára találtak gond
nok lett Bankó Gábor, pénztáros Scherle 
Hedvig, iskolaszéki elnök * Nagy Sándor, 
most pedig, az 1920. április 8 -ik i köz
gyűlésen, a felügyelői állás is betöltésre 
került, dr. Lányi Sándor kir. ügyész szí 
mélyével. Lassankint, Isten segítségéve!, 
mégis csak talpra ált a kis gyülekezet. I 
év januárjában érkezett meg az. egyház- 
kerület 1000 koronás segélye, a németor
szági Gusztáv Adolf Égylel pedig 51,0 
Márkát küldött lelkész- és tanitófizetés 
javítására. Mi sem bizonyítja jobban a 
gyülekezet belső életerejét, mint az, hogy 
a „Luther Szövetség“ tagjainak sara ha 
idáig már 122-en léptek he rendes tagul, 
4-en pedig alapitó tagnak. Hogy ez mit 
jelent, annak megértéséhez újból hangsú
lyozni kell, hogy az adófizető egyházlngok 
száma csak 150. Az „Egy nap a hazáért1 
jeligéjű országos gyűjtéshez a gyülekezet 
és „Nőegylet" 700 koronával járult hozzá. 
Hazatérő hadifoglyok számára 50 K-t adott. 
Legutóbb pedig az elemi iskolás gyermekek 
lepték meg kedves tanítójukat, Gálos'Gyu
lát az^al, hogy önmaguk és szüleik közöli 
nagy titokban összegyűjtöttek 358 K-t, ezen 
kedves emléktárgyakat vettek s egy h i 
telen rendezett, de annál kedvesebb ünnep
ségen, — amely alkalomra hatan is lannl- 
tak be köszöntő verseket — átadták ked
ves tanítójuknak az ajándékokat, névnapi 
meglepetésül. A „ fíarangszó“ ra 1919. évi 
augusztusától fogva mai napig 62-en fizet
tek elő, ami szintén nagy szó ilyen kis 
gyülekezetben, de mindenesetre a híveknek 
a közegyház ügyei iránt való érdeklődését 
mutatja Adja Isten, hogy a kis gyülekezet 
hite, egyházszeretele mindig jobban mély Hí
jéin és mind szebb gyümölcsöket teremjen.

A lakuló közgyfilés. A protestáns egye
temi és főiskolai hallgatók Bethlen Gábor- 
köre április 17-én tartotta 3 lakulö közgyű
lését a Lónyay-utcai református főgimná
zium dísztermében.

Svájci teológusok Budapesten. Svájci 
református teológusok és egyetemi hallgatok 
érkeztek Budapestre a nyomort és főkép
pen a diákok nyomorát tanulmányozni

Am erikai áldozatkészség. I. A. More- 
head M. A., D. D amerikai tanár, a nemzeti



128. _______________________ HARANÖSZÓ. __________ H2Ö május 2.

lutheránus szövetség európai bizottságának 
elnöke Raffay Sándor dr. püspöknek egy 
ezer dollár értékű élelmiszer utalványt 
adott át egyházának és intézményeinek 
szükséget szenvedői között való szétosztás 
céljából

Szlovákia. Tót ev. pitspök. Januska 
György liptószentmiklósi lelkészt a tótok 
püspöküknek lették meg.

Jugoszlávia. A jugoszláv kormány a 
vendvidéki ev. lelkészségek részére a kon- 
gruát, a korpótlékot családi pótlékot s 
hozzá a havi 400 kor. drágasági pótlékot 
visszamenőleg kiutalta.

CSRLftD I ÉRTESÍTŐ.
Eljegyzések. Steiner György soproni 

gyáros, tartalékos tüzérfőhadnagy eljegyezte 
Scholtz Idust, Scholtz Ödön ágfalvi ev. 
esperes s nemzetgyűlési képviselő,leányát. 
— Kálmán Manci és dr. Kneffel József 
ügyvéd jegyesek. Túra—Németujvár, 1920. 
március.

Házasság. Egyházasbiikki Dervarics 
Mária és zágorhidi dr. Czigány János Zala
egerszegen házasságot kötöttek.

Halálozások. Ritecz Katica, Ritecz János
és Belovári Erzsébet gyékénycsi lakosok 
egyetlen leánykája 14 hónapi kinos szen
vedés után életének 6 . évében 1920. évi 
március 27-én meghalt. A kis halottat 
mély fájdalommal gyászolják szülői és a 
kiterjedt rokonság.

Özv. Tóth Súndorné szül. Tóth L id ia . 
81 éves korában sok szenvedés után ápr. 
3-án elhalt. Temetése április 6 -án ment 
végbe Felpéczen. Sok gyermek szerető, 
aggódó édesanyja volt, kik közül azonban 
csak G-an érték nagykorúságot. 13 év óta 
volt özvegy. Az elhunytban többek között 
Tóth Kálmán felsőszakonyi lelkész édes
anyját gyászolja.

Legyen emléke á ldo tt!
Pável János presbiter, a szentgotthárdi 

egyháznak első volt pénztárosa 01 éves 
korában április 23-án elhalt. Benne egy 
áldozatkész, nemesszívü tagot veszített el 
az egyházközség. Nyugodjék békeben!

II ÍREK.
Az egyéves nemzeti hadsereg. Rövid 

idő múlva egy esztendeje lesz annak, hogy 
Horthy Miklós kormányzó Szegeden meg
kezdte a nemzeti hadsereg megteremtésé
nek nagy munkáját. Az. akkor alig pár 
száz. főnyi hadseregből egy év leforgása 
alatt nagyszerű, számottevő, hatalmas had
sereg fejlődött, amely ma Középenrópa 
egyik legfegyelmez. Jtebb hadereje. A nem
zed hadsereg fennállásának egyéves jubi
leumát Szegeden, — ahonnan a nemzeti 
hadsereg elindult — nagy fénnyel fogják 
megünnepelni. Az. ünnepség májusban lesz.

Esnek az árak. A budapesti piacon, 
úgy az. élelmiszer- mint az árupiacon 
folytatódik az * árcsökkenési folyamat. 
A közszükséglet tárgyát tevő ipari cikkek 
árcsökkenése inkább a lemorzsolódás 
jellegével bir, az élelmiszerpiacon azonban 
már erősebb irányzattal állunk szemben,

mely az élőállatpiacon valóságos árzuha
nássá fejlődött.

Az oláhok k ipusztíto tták Mezőhe
gyest. Az oláhok Mezőhegyesen naponta 
átlag legalább négy vonattal szállítottak 
el rekvirált holmikat. Elvitték a lovakat, 
teheneket, sertéseket mind, elvitték a ta
karmányt és a mezőgazdasági gépeket. 
Mindössze néhány rossz, gépet, 160 lovat 
és 40 tehenet hagytak vissza.

Fölfordulás a Bácskában. Jugoszláviá
ban, de fökép a Bácskában teljes a fö l
fordulás. A Bácskában a kevésbbé tehetős 
néposztályok valósággal éheznek Legsú
lyosabb a liszthiány. A jugoszláv hatósá
gok jóformán Bácska egész lisztkészletét 
kidirigálták s liszthiány következett be.

Italm érési engedélyt csak községek 
kaphatnak. A kormány ezentúl az ital
mérési engedélyeket csak községeknek 
akarja juttatni A községet; körében oly 
mozgalmat kezdeményeznek, mely szerint 
a községek a megszerzendő italmérési 
jogokat szövetkezeti alapon gyakorolják.

A komm unista Ausztriából. Ausztriá
ban újabb kommunista készülődések ta
pasztalhatók. A közelmúltban az osztrák 
munkástanácsok titkos gyűléseket tar
tottak, amelyeken megállapították azon 
Volkswehr alakulatok számát, melyekre a 
tanácsköztársaság kikiáltásakor feltétlenül 
számítani lehet. Különböző utcasarkokon 
és házfalakon hirdetmények találhatók, 
melyek a proletárokat felszólítják, hogy 
fegyverkezzen és végre a tettek mezejére 
lépjenek.

Orosz tábornok és osztrák á llam 
titk á r  látogatása Kun Bélánál. Hogy a 
jelenlegi osztrák kormány mennyire bele
élte magát a bolsevizmusba, mi se mutatja 
jobban, mint az a körülmény, hogy Kohn- 
Kun Béla meglátogatására az engedélyt 
egy orosz tábornoknak megadták, sőt lá
togatására egy államtitkárt mint hivatalos 
állami egyént is kiküldöttek.

Kun Béla és az osztrák-cseh szer
ződés. Napról-napra világosabb az a kö
rülmény, hogy az osztrák-cseh szerződés 
mely nyíltan Magyarország ellen köttetett, 
Kun Béla eszméje volt, amit az is bizo
nyít, hogy az osztrák vezető államférfiak 
a Deutsches Volksblattnak egy pár hét 
előtt ily irányú leleplezését eddig még meg 
sem merték cáfolni. Ezt cáfolni vajmi ne
héz is volna, mert teljesen érthetetlen, 
hogy köthetett volna egv kormány idegen 
befolyás hatása nélkül ily szerződést. Ahe
lyett ugyanis, hogy a cseh uralom alá 
került 3 és fél m illió osztrák részére en
gedményeket, kedvezményeket biztosítaná
nak, saját testvéreikkel mit sem törődve, 
a bolseviki eszmék apostola tanácsára 
Magyarország ellen irányuló szerződést 
kötnek. M it várhatnának ezek után eset
leges átcsatolás ecetén nyugatmagyaror
szági véreink az osztrákoktól, akik saját 
testvéreiket megtagadták.

A Novara a franciáké. Novara volt 
os7trák-mag\ar cirkálói a békeszerződés 
rendelkezéseinek megfelelően az olasz 
hatóságok átadták a franciáknak. A otrantói 
ütközetben ezen a hajón sebesült meg 
Horthy Miklós, a kinek hősiességéről 
akkor az ellenséges lapok is sokat Írtak.

Tolnavármegye a Habsburgok ellen. 
Tolnavármegye tavaszi rendes közgyűlésén 
Fekete Ágoston tolnai prépost indítványára 
határozati javaslatot fogadtak el, mely

szerint a vármegye közönsége a Habs 
burgoknak Magyarország királyi székéről 
való végleges kizárását kívánja.

Nyugalom a Ruhr-vidéken. Német
ország belsejében hosszabb idő óta vi
szonylagos csend van. A ruhrvidéki vörö
sök elnémultak. Höltz fökommunista vezér 
cseh területre szökött s a csehek ott le
tartóztatták. A németek most Höltz kiada
tását követelik. Az ellenforradalmi pucs- 
csokról szóló mesék is fogytán vannak.

Rövid hírek. Lord Franek, Írország 
alkirálya, lemondott. — Észak India szá
mos városában kikiáltották a független 
indiai köztársaságot. — A japánok nagy
szabású támadást intéztek Szibéria ellen.

Bélyeget az inségakciónak. Majdnem 
minden második ember bélyeget gyűjt ma. 
A legtöbben közülük természetesen tisztán 
spekuláció szándékkal nagy mennyiségben 
vásárolják össze a különböző bélyegeket 
s rendes kereskedést űznek vele. Csak 
azokhoz szólunk, akik személyi érdekeiket 
félre tudják tenni, amikor arról van szó, 
hogy a nyomort kell enyhíteni. Megkérjük 
ismételten azokat a jószívű embereket — 
sajnos majd mindig ugyanazon kevés szá
munk — hogy ne hagyják elaludni ezt az 
akciót, gyűjtsék össze saját, ismerőseik, 
üzleti, hivatali levelezéseikről a már el
használt, semmi hasznot nem hajtó bélye
geket s ne szolgálják velük egyes speku 
lánsok tisztán személyi érdekeit. Minden 
darabka bélyeg értéket képvisel s bizonyos, 
hogy ha mindenki, aki hozzájáiulhat akci
ónkhoz, ezt meg is teszi, egy tetemes 
összeggel szaporodhatik ezáltal bevételünk 

Vasmegyei Inségakció

Nyilvános nyugtázás.
Szegénysorsu theol. Akadémiai hallga

tóink segélyezésére az akad. igazgatóságá
hoz a következő adományok érkeztek be : 
Dubovay Gézáné Sárvár 50 K, Falb Ma
riska Győr 100 K, Molitorisz János oslffy- 
asszonyfai lelkész gyűjtése, amelyhez hoz
zájárultak : Ostffy Lajos és neje 200 K, 
Mesterházy Elek, Puskás Kálmán 40—40 K, 
Giczi Kálmán, Gömbös Mihály, Gömbös 
Pál, id. Bognár József, Balogh István, 
Perlaky Gizella, Fehér Elek 20—20 K, ifj. 
Bognár József, Peöcz István, Fehér Dénes 
10—10 K, Balogh Józsefné 4 K, összesen 
454 K. Á nemeskéri gyülekezet gyűjtése 
(Berecz Gábor lelkész utján): 35 kgr. 
kenyérliszt, 13 kgr. főzőliszt, 5 kgr. dara, 
1 kgr. mák, 30 kgr. bab. — Az. áldozatra 
kész adakozóknak, ill. gyűjtőknek ezen az 
utón is hálás, őszinte köszönetét mond a 
theol. főiskola nevében : Stráner Vilmos, 
h igazgató.

Főzőnek keresek jórava ló  közép
korú özvegyasszonyt fa lura, k i barom fi
gondozáshoz is ért. A jánlatok Berzse
nyi Jenőnéhez Kemenessömjénbe (u. p. 
Kemenesmihályfa) küldendők.

Kedves halottunk emlékét m éltó
képen m egörökíthetjük, ha van jó 
fényképünk ró la . Fényképe után meg
rendelhetjük művészi ola jfestésii élet- 
hű arcképét. A címet és feltételeket 
lapunk kiadóhiva ta la  közl i

Nyomatott Wellisch Béla villamüzemü könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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F e le lő s  s z e rk e s z tő  

ős kiadó-.

S Z A L A Y  M I H Á L Y .
Társs zerkesztő :

NÉMLTH KÁROLY.

Köziratok Lovászpatnnára  
(Veszprem m egye), elöfi 
/e tő s l dijak , reklam ációk  
a H A R A N O S /Ó  kladóhiva 
tál Inak 8zen tg o tth árd ra  
íVusvórm egye) küldendők 

FlőfizetAst elfogad  
minden evnng. lelkAsz As 

tanító .

E V A N G É L I K U S  N É P L A P .
A la p íto tta : Kapi Béla 1910-ben.

Szerkeszti s a kiadóhiva
ta l vezető je:

C Z I P O T T  G É Z A
9 z e n t o o t t h Ar o

(VasvArmegye.)

A „H a ra n g szó “ előfizetős! 
á ra : egész évre közvetlen  
küldéssel 2 0  kor., csopor
tos küldéssel (legkevesebb  

10 példány) 16 korona.
A „H a ra n g s zó “ te r je s z 
tésére befolyt adom ányok
ból szórványban lakó hí
veinknek Ingyenpéldányo  

kát küldünk.
M egjelen ik m inden vasár 

nap.

A „ D U N Á N T Ú L I  L U T H E R - S Z Ö V É T S É G “ H I V A T A L O S  L A P J A .

A halálhoz.
Ki megremegtet emberszívet, lelket, 
Ki emberkorra, rangra nem tekint; 
Ki ellen panaszt senki sem emelhet. 
Mert szava törvény, hogyha egyet int: 
Miért remeg lígy tőled annyi ember? 
Mi borzasztó van rajtad, óh halál? 
Mi borzasztó, hogy rád gondolni sem

mer?
Erőd előtt nagy elme h  megáll.
Ha jössz és intesz végső elmenőre, 
Segítségül hívjuk a tudományt.
Te felkacagsz, hogy annyi még a dőre, 
Nevetsz orvostant, bibliát, koránt. 
Kacagsz azon, ki kórágyában szenved, 
Kínjában téged szólítva, hogy vidd. 
Te megjelensz s a kínlódó nem enged, 
Kéméivé gyógyulást, kér: hagyd még itt. 
Keád vár, téged szólít, akit sorsa —  
Egészség mellett —  lelkileg gyötört; 
Ki irigyelt kincsét halomra hordta, 
Kád vár, ha szerencséje összedőlt. — 
Ezret mutat e földi élet példát:
Ki hiszi: kíntól csak te mentheted. 
S amint érzi, hogy innen-onnan prédád, 
Mégis hit és orvos után eped. —
— Lelkem előtt állsz, Isten hű szolgája. 
Nem félek tőled; nyúlj hozzám, ha kell. 
Kagadj magaddal: a szívem kiállja 
A nagy utat. —  Egy jajszót sem emel. 
Nem vagy te már hivő lelkeknek réme, 
Ilii dajkává tett a Föltámadott:
Úgy rettegett fulánkodat kitépte, 
Benned örök álomhoz juttatott.
Miért remegjek gyáván, félve tőled? 
Hivebb vagy te, mint a csalfa remény. 
Mért rettegjek, téged, jóltevőmet.
Ki átsegít a bánat éjjelén.
Ki átsegít a béke révpartjára, 
ilol nincsen harc, hol a szív nem eped, 

[Hívj bármikor éltem végső útjára, 
Nyugodtan kelek utamra veled. —  
Maradj előttem, hogy megszokva téged. 
Nem félve tőled, menjek innen el. 
öledben azt hűségesen megvéded, 
Kinek az élet csak méregkehely. ,  

Almásy Brúnó.

Mit állótok,
nézvén a mennybe?

M it állótok, nézvén a mennybe? 
kérdik a tanítványokat a menny fe
hér ruhájú küldöttei. Miért is nézünk 
még mindig az ég felé? Hisz' tudjuk, 
hogy a kék égbolt, mely fejünk fölött 
kiterjedni látszik, véges tekintetünk, 
korlátolt látásunk természetes határa, 
melyen túl végtelen tér van. Sokan 
azért, hogy a menny csodáiban, az 
ég fényes csillagaiban, szárnyaló vi
harfelhőiben, cikkázó villámaiban, 
vagy szépséges bárányfelhőiben gyö
nyörködjenek. Némelyek azért Hagy 
a nagy mindenség titkait, az égi tes
tek örök nagy törvényeit fiirkészszék. 
A hívő tekintete azért irányul oda, 
mert valami titkos, megnevezhetetlen 
sejtelem, mely erős, mint a halál, 
delejes erővel vonja, vonzza.

Hiába hirdeti ma az anyagelvüség 
azt a sivár, azt a megdöbbentően 
komor életelvet, hogy az ember vége 
hasonló az oktalan állat végéhez; 
hogy a földi élettel az ember számára 
a lét ki van merítve s bölcs az, aki 
a lábai alatt levő földet veti uralma 
alá és nem gondol arra, ami a feje 
fölött van; felhasználja a jelent, amely 
bizonyos s nem törődik a jövővel, 
amely — még ha nem volna is tel
jesen lehetetlen (pedig az), még ak
kor is —  nagyon, de nagyon kétsé
ges. Hiába prédikálja nagy hangon : 
Együnk, igyunk, holnap meghalunk, 
vessük el régi elavult nézeteinket, 
gyermekábrándjainkat, oktalan re
ménykedésünket túlvilági életről, 
szebb, boldogabb hazáról. . .  én és 
millió meg miliő társam nem vehet
jük be tanítását mindaddig, míg lesz
nek, kik ég felé néznek;-nem nap
vagy holdfogyatkozást, nem csillag
hullást, nem üstökös megjelenését, 
nem az ég ragyogó szépségét látni,

hanem akiknek tekintetét az a látha
tatlan, az a fenséges tudat vonja föl
felé : ott van, ott lesz az én hazám, 
odaköltöztek az én véres könnyel 
megsiratott kedveseim is!

ítéljen az anyagelvüség a mi hi
tünkről, ahogy neki tetszik. Ám ki
csinyelje le, gúnyolja ki: mi abban 
a nagy Isten kezétől szívünkbe írt 
bizonyságtételben hiszünk, mely a 
régi mennybolt összeomlása után is 
még mindig a magasba vonja tekin
tetünket, vágyódásainkat; odafúzi 
erős szálakkal lényünk nemesebb 
hajlandóságait. Ha a vak nem tud a 
színekről, ha a süket ki van zárva 
a hangok csodás, fenséges világából: 
vájjon azért nincs-e szín, nincs-e 
hang? S ha valakit be tud tölteni 
teljesen a föld, vágyai csak ennek 
javaira, örömeire, gyönyöreire ter
jeszkednek ki: azért nincs-e szebb, 
boldogabb haza, mikor annyi kebel 
érzi létezését, annyi lélek vágyódik 
utána, annyi ima könyörög érette?

Az áldozócsütörtöki mennybeme
netelt Lukács írta meg a művész 
színes, költői vonásaival kihímezve; 
de valóságát az élő lelkiismeret, az 
Isten igazságosságába vetett hit bi
zonyítja. Oly életre, minőt Jézus foly
tatott, még a húsvéti győzelem, még 
a sír keblét áttörő diadal sem lehe
tett elég; neki a mennybe, a tisztább, 
a bűntől ment, szenvedélyektől nem 
viharzó hazába kellett mennie, hogy 
teljes legyen győzelme és jutalma!

Hol van ez a menny? Áz Úrral 
azt mondjuk: A mi Atyánk házában 
sok hajlék van ! Nem keressük, nem 
kutatjuk, nem a mi dolgunk kifür
készni, amit Isten az ő bölcseségé- 
ben elrejtett szemünk elö l; minket 
megnyugtat, az élet kiáltó ellen mon
dásaival, a szenvedések töviskoroná
jával, a gúny ostorcsapásaival, a rá
galom tüzes nyilaival, a nem érdé-
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melt kínok gyötrelmeivel is kibékít 
az a hit, hogy boldog haza vár ránk 
s ha napunk leszáll és éjbe borúi a 
föld, szebb világ fénye derül majd 
re án k .. .

A Soproni £rang. Líceumi Diák- 
szövetség kiáltványa.

Nem vészkiáltás ez, hanem éb
resztés !

Ébresztése a sírok mozdulásának, 
melyekből nemzetünk villámoktól 
meg-megvilágosodó sötét éjszakáján 
a hívőknek, az alkotóknak, a funda
mentumvetőknek lelke jön közénk, 
hogy odavigyen bennünket, ahol a 
tatárjárásnál különösen a lelkiekben 
nagyobb kifosztás, —  a mohácsi 
vésznél veszedel mesebb összeomlás —  
és a Világosnál is reménytelenebb 
helyzetünk után csüggedés nélkül, 
tántorithatlan kitartással, acélos aka
rattal és tiszta szívvel az új honala
pítás munkája folyik.

A Soproni Evang. Liceumi Diák- 
szövetség ebből a munkából a maga 
részét a rendeltetésének megfelelő 
alapon és körben ki is akarja venni, 
mert szilárd a meggyőződése, hogy 
a leveretésünkkel bekövetkezett s 
pusztán a fegyver jogán idomuló új 
alakulás még befejezettnek nem te
kinthető. Most következik mégcsak a 
nagy erkölcsi próba.

Ennek a próbának kulturmunkájá- 
ban nagy feladat vár evangélikus

Tárca.
Gizikém sírjánál.

Virágos sírhalom 
Temető közepén . . .
Mellette de gyakran 
Sírok én, sírok én !

Siratom a tavasz 
Letört szép virágát;
Siratom reményem 
Kora hervadását!

Én édesem, lelkem,
Kedves jó gyermekem, 
Mosolygó szép szemed 
Hiába keresem.

Eltávoztál tőlünk 
Angyali szárnyakon;
Nekünk nem maradt más, 
Csak a mély —  fájdalom 1 

f  Madár Mátyás.
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középiskoláinkra, hogy az új nemze
dék nevelésében bőséggel kamatoz
tassák azt az erkölcsi tőkét, mely 
evangélikus jellegük által meghatáro
zott különleges hivatásukban, múlt
juknak hagyományaiban, a megúju
lást és igaz haladást szolgáló szelle
mük megnyilatkozásában rejlik. Ha a 
dunántúli evang. egyházkerületnek 
nem lenne középiskolája, a jövő nagy 
feladatainak, az idő követelményeinek 
betöltése érdekében most kellene egy 
az evangéliom nevelési eszményét a 
maga teljes egészében szolgáló közép
iskolát alapítania.

Mindezeknek meggondolása Szö
vetségünket arra indítja, hogy az u. n. 
nyugatmagyarországi kérdéstől füg
getlenül is pusztán a fentebb jelzett 
feladatoknak szolgálatában a soproni 
evang. líceum mellé tervezett Diák
otthonnak, mint izig vérig evangélikus 
szellemű nevelő intézetnek minél 
előbb történendő felállítása és magá
nak az intézetnek az új feladatok 
teljesítésére alkalmas továbbfejlesz
tése érdekében nagyobb arányú szer
vezett mozgalmat indítson.

A Diákotthon felállításának ége
tően szükséges voltára, a tanulók 
egészségi, tanulmányi és nevelési 
nézőpontból teljesen megfelelő elhe
lyezésének nehézségeire már előzőleg 
ismételten rámutattunk. Itt különösen 
csak azt a nagy egyetemes érdeket 
emeljük ki, amely a »Diákotthon-«nak 
mint kifejezetten tiszta evangélikus 
szellemű nevelőintézetnek felállítását 
a mai helyzetben különösen sürge-

Ibolyás levelek.
Irt*: Porkoláb István.

Világháború.. .  Volhynia. . .  Cser- 
novicz,. .

Tavaszodott. . . A lágy fuvalmu, 
gyopáros szellők mintha az emberek 
szívének gyilkos indulatait is meg- 
enyhitették volna, az orosz arcvonal 
egyes részein elszelídültek a harcok. 
Hallgatólagos megegyezéssel a fegy
vernyugvásnak egy különös fajtája 
jött létre: az ellenség nem tüzelt 
egymásra. Ae orosz kezdte: nem lőtt 
a lövészárokból kikivánkozó bakára, 
engedte szabadon mozogni. A magyar 
lovagías, szintén hagyta a muszkát. 
Hónapokig álltak így szemben : ellen
ségként és mégis barátságban.

A boróka-fenyős dombok alján 
végtelenbe húzódó lövészárok-szaka- 
szon túl a dunai honvédek élvezték
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tőén követeli. Ha az uj alakulás ke
resztyén keretei között a közélet irá
nyításában a nemcsak névleg, hanem 
valósággal evangélikus müveit társa
dalom lemarad, annak nemcsak egy
házunk, hanem maga a nemzet is 
határozottan kárát vallja. Evangélikus 
intézményeink hathatós fejlesztése te
hát elsőrangú honépítő feladat!

Az itt jelzett kötelességérzetünket 
még csak fokozza az a tény, hogy a 
Német-Ausztriávalmegkötöttsaintger- 
maini béke Sopron városát Magyaror
szág nyugati felének jelentékeny ré
szével együtt Ausztriának Ítélte oda.

Erősen bizakodunk ugyan abban, 
hogy a tényleges átcsatolás nem fog 
megtörténni s ezeréves hazánk törté
nelmi jogairól sem mondunk le soha ; 
de valijuk azt is, hogy amint öntu
datlanul is áruló az a katona, aki 
nem bizik a végső győzelemben, ép 
úgy hibát követ el az a hadvezér is, 
aki terveinek megállapításánál nem 
veszi számításba a reá legkellemet
lenebb eshetőséget is.

A Soproni Evang. Liceumi Diák- 
szövetségnek mindkét esetben csak 
egy kötelessége lehet, t. i. hogy tá- t 
borba szálljon s Nehemiás .vitézeinek 
módjára egy részről építő, fejlesztő 
munkát végezzen, másrészről pedig 
veszély esetén a dunántúli evang. 
egyházkerületnek segítségére menjen 
abban a tekintetben is, hogy ez a fő
iskolai nagybizottságnak a 363 esz
tendős soproni evang. líceum feltét
len fenntartása ügyében kimondott 
határozatát tényleg végre is hajthassa.

a kínálkozó nyugalmat. Tisztek és 
legénység igyekeztek kihasználni, —  
ki tudja, úgyis meddig tart? — Úgy 
éltek, mintha mindig itt lestek volna 
és úgy rendezkedtek be, mintha min
dig itt maradnának. — Sokan ott 
m aradtak... Vihar előtti csend volt 
ez, de amire akkor még nem gon
dolt senki.

Pubi hadnagy se. A nagy csendre 
és az első napsugárra kibújt a fede
zéknek nevezett rókalyukból és körül 
nézett a környéken. Olvadozott a hó, 
a háttérben emelkedő dombok alján 
már ibolyalevelek zöldeltek. Egy kis 
tisztáson különösen sokat talált. Ásót 
fogva oda járogatott el azután napon
ként és a pár négyzetméternyi terű- j 
létből ibolyás kertet plántált.

A nyugalmas napokban kertje volt n 
az egész világa. Míg a többiek oda 
jártak egy kis tarokkra, női mosolyra, 
mi egyébre, addig ő kertészkedett, j 
Hű társa volt a szelíd hangulatok



A fentebbiekben jelzett kettős fe
ladatunk egyelőre a taggyűtésnek 
nagyobb arányú eszközlésére terjed 
ki, hogy a soproni evang. líceum 
volt növendékeiből és jóakaró bará
taiból alakuló »Soproni Evang. L í
ceumi Diákszövetségének a nagy 
múltú és még nagy jövőre hivatott 
intézetünk minden volt tanítványa és 
jóakarója s általában a határozott 
evangélikus szellemű nevelés hive 
lehetőleg tagja legyen. E z  a h a ta l
mas tábor azután  a lm a  m aterünket 
a je lze tt irányban gyorsan félesztheti 
m ásrészről pedig  abban az  esetben, 
ha a  soproni evang. líceum megmen
tése érdekében esetleg ennek ideiglenes 
áthelyezése válnék szükségessé\ úgy  
a reform átiónak eme nevezetes a lko 
tását kemény elhatározással minden  
körülm ények között meg fo g ja  m en
te n i!

A »Soproni Evang. Líceumi Diák
szövetség« jelmondata az esetleges 
végveszély esetén is ez lesz: „S op 
roni tanintézeteinkről nem m ondunk  
le !  N e m ! N e m ! S o h a !*

Ebből a célból jelen kiáltványunkat 
eljuttatjuk szövetségünk minden ed- 
digi tagjához s a soproni evang. 
líceum volt növendékei s az evang. 
nevelésügy barátai közül azokhoz, 
akiknek címeit ismerjük, azzal a 
tiszteletteljes kérelemmel, hogy új 
tagokat gyűjteni, illetve tagnak belépni
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élvezésében a doktor, együtt gyönyör
ködtek az ibolyákban. Szépek is vol
tak: csupa fehér, meg lilás-kék, any- 
nyi, hogy alig látszott szirmaiktól a 
levelük.

Egyetlen kerti bútor gyanánt pa- 
docska is került a virág-ágy szélébe, 
mindennapi pihenő helyéül az ibolyák 
kertészének. Egy csókos tavaszi nap 
mámoros alkonyán is ott ült és el
mélázva nézte a virágjait, a fehér, 
meg a kék ibolyákat. . . Hirtelen va
lami nagyon szép juthatott eszébe, 
elmosolyodott és önkénytelen szaladt 
ki lányos ajakán a sóhaj:

—  Eehér a le lk e ... ibolya-kék a 
szem e...

A doktor éppen oda ért, meghal
lotta az ön feledt szavakat és meg
értő, szelíd szóval kérdezte:

—  Hát a haja?
—  A h a ja ? ! .. .  Selym es... pu

h a . . .  aranyos.. .
Elhallgattak. Az ibolyák illatával 

szálltak a gondolataik. A doktornak 
is volt kire gondolni, Pubi hadnagy 
lelke zavartalan bolyonghatott tovább, 
el, messze a pilisi hegyek közé, egy
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s a soproni evang. Líceum Diákszö
vetségének elnökségéhez (Sopron, 
Evang. Líceum) beküldeni szívesked
jenek. Külön is kérjük a mélyen 
tisztelt lelkész és tanító urakat, hogy 
mozgalmunkhoz csatlakozni, szövet
ségünkbe belépni és tagokat gyűjteni 
szíveskedjenek!

Az alapszabályok szerint örökös 
tagok  azok, akik a soproni evang. 
líceumi »Diákotthon-alap« javára 
legalább 1000  K - t  adnak. A lap itó  
tagok azok, akik a szövetség pénz
tárába legalább 100 K - t  fizetnek be. 
Rendes tagok  azok, akik legalább 5  
K - t  fizetnek be évenként a szövetség 
pénztárába. A jelentkező  ivek és a  
tagság i d ija k  H olló s  János líceum i 
igazgató  úrhoz m in t a szövetség p énz
tárosához Sopronba (E van g . U ccum ) 
küldendők.

Ébresztő kiáltásunk, nagy kérésünk 
végén még csak arra mutatunk rá, 
hogy a legnagyobb alkotásaink, a 
legértékesebb alapítványaink válságos, 
nehéz időkből valók! Hisszük, hogy 
a nagy csapás ideje ma is nagy tet
teket fog szülni!

Meleg üdvözléssel, testvéri szere
tettel, a Soproni Evang. Líceumi 
Diákszövetség nevében:

Sopron, 1920 április hó 28-án.
Kapi Béla, dunántúli evang. egyh. 

kér. püspök és egyházasberzsenyi dr. 
Berzsenyi Jenő, dunántúli ev. egyh.

karcsutornyos faluba, egy kicsi leány
hoz, akinek olyan a lelke, mint a 
fehér Ibolyák s a szemei, mint a kék 
ibolyák.. .

Szállt a le lk e ... és mikor már 
lejárt minden kedves helyet, akkor 
papírra vetődtek az érzések, a gondo
latok ; írt, neki írt, mindaddig, míg 
csak a nap alá nem hanyatlott.

Sóváran nézett a lenyugvó nap 
után, Magyarország felé, azok felé, 
akik neki kedvesek voltak; majd ibo
lyákat szedett, a legszebbeket: fehé
ret, lilás-kéket vegyest, a levél mellé 
zárta, úgy indította útnak.

Nap, nap után így Íródtak meg a 
levelek és ibolyákkal bélelten vitte a 
posta oda, ahol várták.

Egy kis fehér leányszoba: tele 
rózsásszin hangulattal, gömbölyű bú
torokkal, csipkével, álommal. . .  ide 
jöttek az ibolyás levelek és innét 
ment reájuk válasz. Finom, fehér 
kacsók fűzték sorokba az igazgyöngy 
betűket s tették illatossá pár szál 
ibolyával. Ilike is leszakította kert
jének legszebb ibolyáit, átkötötte 
aranyhajának legpelymesebb szálával,
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kér. felügyelő a szövetség védnökei. 
Varga Gyula, ev. esperes és Szalay 
Mihály, ev. lelkész, társelnökök. Dr. 
Wrchovszky Károly, kir. Ítélőtáblái 
biró, a szövetség elnöke. Ziermann 
Lajos, ev. lelkész, a szövetség alel- 
nöke. Hetvényi Lajos, líceumi tanár, 
a szövetség titkára. Hollós János, 
líceumi igazgató, a szövetség pénz
tárosa. Dr. Tömböl Samu, kir. tör
vényszéki jegyző, a szövetség jegy
zője. Kheim Samu, m. kir. pénzügyi 
számtanácsos, a szövetség ellenőre. 
Krausz Tivadar, az Első Magy. Ált. 
Bizt. Társ. nyug. főtitkára, dr. Zundel 
Frigyes, kir. Ítélőtáblái biró és Schef
fer Jenő, m. kir. posta- és távirda- 
tanácsos, számvizsgálók.

Erkölcsi romlás és fényűzés.
Ir ta : id . Reichert Gyula.

Ha a mai nehéz viszonyok között 
a uépek és nemzetek életén végig
tekintünk, szomorú kép tárul fel előt
tünk. Az önzés és haszonlesés, a 
kapzsiság és irigység, a nagyravá- 
gyás és szeretetlenség, mindmegannyi 
romlást, pusztulást és vészt hozó 
ördögei észlelhetők a közélet terén, 
amelyek befészkelik magukat a csa
ládi szentélybe, megmételyezik a tár
sadalmat és létrehozzák az erkölcsi 
züllést, pusztulást.

belehelte csókjának tiszta harmatá
val. . .  úgy küldte el oda, ahol várva- 
várták.

Jöttek, mentek az ibolyás levelek.
Egyszer azután jött a muszka is 

gránáttal, srapnellel.
Pubi hadnagy nyugodtan nézte a 

feje felett elröppenő füst felhőcskéket. 
Nézte, türelemmel, míg csak egy le 
nem csapott a fedezék mögötti ibo
lyás kertbe. Ez már több volt, mint 
amit a türelme kibírt.

—  Az ibolyáim! — kitiltotta ha
ragos szomorúsággal és kiugorva 
fedezékéből, szaladt a kertje felé.

Ott is maradt. Másnap a doktor 
talált reá —  holtan, az ibolyái közé 
hántolva: tele találat érte.

Az ibolyás levelek nem mentek 
többet.

V ilágháború.. . V o lhyn ia .. . Cser- 
novicz. . .

Most már minden csendes itt is. . . 
ott is. . . a Piavénái is. . . és minde
n ü tt ...  Csak a sírok beszélnek...
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Hajdan a család félteit kincse volt 
a tiszta erkölcs, mert a családfők 
igyekeztek saját példájuk és befolyá
suk által a mocsoktalan tiszta szívet 
környezetükben megőrizni s a fogé
kony keblekbe beplántálni az isteni 
feleimet, mely mint az írás mondja: 
»a bölcseségnpk kezdete*. Ma, tisz
telet a kivételeknek, népünk családi 
élete hasonlít a dermesztő, hideg 
teihez, mely minden nemeset, szépet 
csirájában megfojt. Sok család ma 
kiűz minden szent és magasztos esz
mét környezetéből s minden fenséges 
dolgot lábbal tapos Azt hittük a há
ború kitörésekor, hogy az emberek 
ezáltal Istenhez közelebb vezéreltet
nek. De éppen az ellenkező történt! 
Oda jutottunk, hogy sokaknak lelki
ismerete egészen eltompult. A hábo
rúban megszokott rettenetes rablás, 
gyilkolás oly nagyon lábra kapott, 
hogy ezt a pusztító utálatosságot még 
ezután is csendesen tovább folytat
ják. Oly nagy a korrupció, hogy ne 
csodálkozzunk, ha pusztulunk, ve
szünk, midőn még a nagy nemzeti 
gyász alkalmával tiltva volt a zene
szó és mit sem respektálva a felsőbb- 
séget, kocsmai mulatozásban keresett 
szórakozást a polgárság.

Minden üdvös intézmény csak ak
kor terjeszthet áldást, ha azt meg
szívleljük, vagy ha az erre fogékony
ságot nem mutató kiskorú népet a 
felsőbbség iránti engedelmességre 
kényszerítjük.

Lehet-e ott szó a tiszta erkölcsről, 
ahol trágár beszédek, keresztyének
hez nem illő viselkedések sole eset
ben — sajnos — még erkölcsbe üt- 
közőbb dolgok is napirenden vannak?

Mindez az áldatlan, visszás hely
zet rombolólag hat a közéletre, sok 
tekintetben ez hozza létre az erkölcsi 
romlást a társadalomban is. Az er
kölcsi rom lással karöltve jár a fé n y 
űzés.

Emlékezzünk csak vissza a 35 — 40 
évvel ezelőtti időkre, mily egyszerű
ség volt ruházkodásban és életmód
ban. Azt mondhatnék, az az egyszerű 
polgárság, különösen németajkú köz
ségekben, majdnem maga állította elő 
ruházatát, sőt még saruját is. A nő
nemnek egyszerű kék karton képezte 
egész ünnepi öltözetét. A közmondás 
szerint azt tartotta akkor népünk: 
»az egyszerű tisztaság jobb, mint a 
nagy cifraság«. Megszokott egyszerű
ségében, állásához méltó ruházkodá
sában takarékosan s megelégedetten, 
boldogan érezte magát a családnak 
apraja, nagyja. Ma mindenütt előtérbe

lép a panasz a nehéz megélhetési 
viszonyod a nagy drágaság miatt és 
íme mit tapasztalunk : nagy csodál
kozásunkra azt, hogy általában véve 
nagy a mód, nagy a fényűzés és 
hiányzik a családi boldogság úgy a 
felső, mint az alsóbb körökben. A 
nőnem fejt ki különösen nagy luk- 
szust. A szegények versenyeznek a 
gazdagokkal s a bársony- es selyem
ruhákkal túl akarnak t*-nni amazokon. 
Sehol nem látni szükséget, nyomort 
e tekintetben, de annál nagyobb az 
ínség az erkölcsi élet terén, mert 
nincs megelégedettség, nincs családi 
béke, nincs isteni áldás. De hogy le
hetne ott áldás, ahol a gyermekeket 
még mindig tehernek tekintik, hol a 
inagzatemésztés égbekiáltó bűne, bár 
gyérebben, de még mindig az egyke
rendszerben mutatkozik !

Mindez igazolja — sajnos —  az 
erkölcsi züllést és romlást, a fény
űzés pedig tönkre teszi a családi 
boldogságot.

Egyesült erővel hasson oda a tár
sadalomnak minden tényezője példa
adás, felvilágosítás és oktatás által, 
hogy e beteges tüneteknek minden
képen eleje vétessék s áldás fogja 
követni ezt a nemes törekvést, ezt a 
szép és lelkes felbuzdulást

Hiába tanít az iskola, m in t a  k is
dedek tem plom a, minden életrevaló 
hasznos dolgot, hiába törekszik a 
templom, m in t a  fe lnő ttek isko lá ja  
megvalósítani a tiszta erkölcsöt és 
nevelni minden tekintetben romlatlan, 
az erkölcsi tisztaság magaslatára el
jutni törekvő népet; ha nem támo
gatják őket a család, a társadalom 
s a közvélemény. Meg fog szűnni a 
magzatemésztés rettenetes bűne, ha 
nem tekintik többé tehernek a gyer
meket, hanem Isten kegyelmi ajándé
kának s meg fog szűnni ezzel együtt 
családi boldogságot tönkretevő fény
űzés, ha az egyszerű életmóddal s a 
szorgalmas munkálkodással megvet
jük alapját a megelégedettségnek. 
Ezt kell hogy szívlelje meg a család, 
a társadalom  s a közvélem ény; ak
kor valósulhat csak meg nagy Szé
chenyinek jóslata: »Magyarország
nem volt, hanem lesz!«

HARANGSZÓ__________

Apponyi a keresztény kurzusról.
A keresztény alapnak érvényesü

lése és megerősödése — mondá Ap- 
ponyi a Szent István-Akadémia köz
gyűlésén — egyszersmind a jogrend
nek teljes biztosítását foglalja magá-

ban. A jogrendnek biztosítása a libe
rális érának legmonumentálisabb 
alakítása. Rettenetes baj volna, ha a 
most megindult éra e tekintetben 
visszaesést mutatna. Az igazságosság 
azt kívánja, hogy ne bűnhődjék senki, 
aki nem bűnös, hogy a hatalmat csak 
az állam által arra rendelt közegek 
az igazságosságnak minden biztosí
tékával ellátva gyakorolhassák, A 
keresztény etika követeli azt, hogy 
az államhatalom biztosítsa a bűnté
nyek szigorú megtorlását, a múltban 
tapasztaltakhoz hasonló felforgatások 
elleni védelmet, de mindez annak a 
biztosításával történjék, hogy csak a 
bűnös lakói és hogy az ártatlan sem
miféle üldöztetést nem szenved. Akik 
ezen a téren másként akarnak ejárni, 
azok illethetik eljárásukat bármily 
jelzővel, csak a keresztény kurzus 
jelzőjével nem. Már most az a kér
dés merül fel, hogy ennek a keresz
tény alapnak fentartását minden visz- 
szafordulás, visszaesés ellen hogyan 
kell biztosítani? Én azt hiszem, hogy 
nagy belső gyengeséget árul el min
den olyan gondolatáramlat, elv, mely 
a maga biztosítékait csak a szabad
ság megszorításával kényszereszkö
zökkel éri el. A keresztény éra tar
tósságát biztosítsa főleg annak ered
ményessége. Most külső nehézségek 
nélkül tud érvényesülni. Fejtse ki a 
benne rejlő igazi erőt, bizonyítsa be 
alkotóképességét, amelyet ha be nem 
bizonyít, nem ő benne, hanem csak 
az emberekben lesz a hiba. Mutassa 
meg, hogy az ország regenerációját 
tudja művelni, ezzel intézményesen 
biztosítva lesz fennmaradása, másként 
nem. Ne legyen csak az ingának 
jobbra kilendülése, miután előbb túl
ságosan balra lendült ki, hanem le
gyen az a megállapodási pont, amely
ben ez a nemzet megtalálja a lelki 
nyugalmat és a lelki energiát, amely, 
a megújhodás nagy munkájához szük
séges.

1920. május 13

Főldmívelés és növénytermesztés.
Irta: Néníeth Dénes áll. kertészeti feliigy.

Magtermesztés.
A magtermesztésről később az 

egyes konyhakerti növények ismerte
tésénél bővebben lesz szó. Most csak 
pár általános irányelvet hangoztatok, 
melyek a fajtisztaság megőrizése, a 
maggyűjtés és a csiraképesség tekin
tetében bírnak fontossággal.

Ha két különböző fajta káposzta- 
féléből egymáshoz közel eszközöljük
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a máktermesztést, akkor úgy az egyik, 
mint a másik, a fajtajellegét elveszíti, 
mert a termesztett magvakból szár
mazó utodok, a két fajta kevereke 
lesznek. Az ilyen korcs egyedek azon
ban nem kívánatosak a zöldségter
mesztőre, mert jóság dolgában az 
anyanövényekkel egyáltalán nem ve
tekedhetnek. Még az egymással csak 
rokonságban levő növényekből sem 
szabad a magtermesztést nagyobb 
közelségben végezni. A káposztafélék 
mind, tehát a fejeskáposzta, a kala- 
rab, kel stb. egymást keresztezni ké
pesek. így vannak az egyéb növények 
is. Például a dinnye nemcsak egymás 
fajtájára hathat keresztezőén, de ro
kon növényeivel is kereszteződik. A 
sárgadinnye az ugorkával, a görög
dinnye pedig a tökkel van közelebbi 
atyafiságban és alkalmilag kereszte
zik is egymást. Az o'lyan növény, 
amely pld. egyszerre káposzta és ka- 
laráb, vagy pedig dinnye, ugorka és 
tök akar lenni, egyáltalán nem felel 
meg a célnak. A különböző fajta és 
egymással rokon magtermő növénye
inket tehát egymástól jó távol helyez
zük el, hogy fajta jellegüket megőriz
hessük. Különösen mostanában a 
konyhakerti zöldségmagvaknak igen 
magas ára van. Azonban a felesleget 
most is csak ügy lehet eladni jó áron, 
ha megvan a fajta jellege és korcso- 
sodás, vagy a már meglévő tiszta 
fajtájú magnak más fajtával való ke
veredése nem állott be.

A termesztett magvakat teljesen 
beerett korukban kell megszedni. 
Ügyelni kell ilyenkor arra, hogy a 
magvak szedésközben el ne potyog
janak. Szedés után a tisztogatás és 
a végleges, gondos, gyors megszáro- 
gatás következik. Arra különösen 
ügyeljünk, hogy elraktározott magja
ink teljesen szárazak legyenek, mert 
különben könnyen megdohosodnak 
es ilyenkor részben, vagy egészben 
csirázó-képességüket is elveszítik.

Mint fentebb említettem, a konyha
kerti magvak mindig, de különösen 
mostanában igen drágák. Tanácsos 
tehát, hogy jónak inzonyiilt zöldség- 
fajtáinkból mi magunk termesszük a 
magot, mert akkor nem kell drágán 
kereskedőtől vásárolnunk.

Konyhakerti növényeink magvai 
általában 3 —4 évig tartják meg csi
raképességüket. Vannak azonban ki
vételek is. A bab például csak átlag 
két évig, az úgynevezett lurbolya- 
répa pedig egy évig csira képes* Arány
lag legtovább a kabakfélek, ugorka, 
tök, dinnye magvai csiraképesek. A
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dinnye magja 10 — 13 évig is meg
tartja csírázó képességét. Már csak 
a magnak korának nyiivántartbatása 
végett is fontos tehát, hogy szükség
letünket magunk termesszük.

Buzdító szó.
Egykori tanítványaim, mint „A büki ev. 

Ifjúsági Egyesület“ tagjai szántára. —

Kedves ifjak, kedves honleányok! 
Örvendezve tekintek reátok. 
Megjelenteni közöltetek újra,
Ősz fürtökkel hozzátok simulva, 
lile vonzott lelkem vágyódása.
Hogy e szép kört elindulni lássa.
Ho áldásom kísérjen bennetek, 
Egyházunknak díszébe legyetek.

Édes hazánk szívből szeresselek,
Itt lesz egykor örök pihenésiek.
Szebb jövőjét titöletek várja, 
Hallgassatok mindenkor szavára. 
Becsületes munkakészség legyen 
Kisérőlök az egész életen.

Mint a kis méh, zümmögve magába, 
Mézet keres virágokra szállva : 
Munkára fe l ! mert rövid az élet, 
Jutalmat csak a küzdő remélhet.
A talentom el ne legyen ásva : 
Szaporodjék a nagy számadásra.

Szent vallásunk, mint hűséges dajka, 
Veletek száll a nagy életharcra 
S ha kísértés romlástokra törne :
A hit legyen Idketekuek örve.
Az ifjúság keble rejtekeben 
Tiszta szívet őrizzen és védjen.
Hit. remény és résztvevő szeretet, 
Boldogítsák érző sziveteket.

így, ha e kört majdan elhagyjátok 
S az életnek rögös utján já rto k :
Az Úr leend vezérlő atyátok !

Hajas Kálmán
uyug. cv. iHilíto.

Gyermek-Világ. |

Tavasszal.
Cink-cink, csicsitér,
Vígan ugrál, ide tér, oda tér 
A cinke madár.
Csitt — csati, rezes csat,
Nyári bocskort zsíroznak, foltoznak, 
Zöldéi a határ.

Sitty — sutty, csattogás,
Vígan perdül, erre mász, aira masz: 
Csigáz a gyerek.
Kutykurutty, vabak,
Parti rögök izegnek — mozognak : 
Békák brekegnek.

Piccs — paces, kispatak,
Kisleányok dagasztják a sarat:
De jó mezítláb!
Kopog a harkály.
Mindenfelé zöld túszai, virágszál,
De szép a v ilág !

Balogh István.

~  Hogyan  =  
lábolunk ki?

A nagy világégés üszke 
lepte el a magyar földet. Ezer
éves hazánkat romjaiból kell 
újjáépíteni Az elkövetkező 
nehéz idők mindenkitől vilá
gos kötelességtudatot, a fele
lősség átérzését és lui köte
lességteljesítést kívánnak.

Krisztusnak lelke nélkül el
pusztulunk.

Egyedül az evangélium isteni 
hatalma menthet meg bennün
ket.

Méltán számíthatunk tehát 
a jóakarata emberek támoga
tására azok az intézmények, I  
amelyek az evaugéliomi szel-1 
lem megerősítését, Krisztus 
ügyének diadalra juttatását 
tűzték ki célul.

A D unán tú li Lu the r-S zö - 
vetség az evangeliom védel
mére alakult.

Legyen Ön az e’sö tízezer 
között, akik a Szövetség tag
jaivá lesznek. Senki sem re
mélheti, hogy csak a maga 
erejére hagyatva elérhet any- 
nyit, mint abban az esetben, 
ha összefog a vele egy aka
raton levőkkel, egy cél felé 
törekvőkkel. Egymásra va
gyunk utalva.

A Dunántúli Luther-Szövet- 
ségnek szüksége van Őrre; 
Önnek szüksége van a Dunán
túli Luther-Szövetségre.

Jelentkezzék belépésre lel
készénél, tanítójánál, vagy 
Szombathelyen az evangélikus 
püspöki hivatalnál!

Tagsági dí jak:  I. alapító 
tagsag 200 K. 2. rendes tag 
ság egyesnek 6 K, családnak 
9 K. 3. segítő tagság 2 kor.

__________________ _______ 133



134. HARANGSZÖ. 1920. május 13.

H E T I  K R Ó N I K A .
Nem zetgyűlés. Miután az indem- 

nitási javaslatot letárgyalták, a nem
zetgyűlést május 17-ig elnapolták. A 
pártok egyébként erősen készülődnek 
a tiszántúli választásokra.

I.öw  In ián u c l fő rab b i. A szegedi 
főrabbiról, Löw Imánuelről van szó, 
aki egy holland és egy magyar újság
író előtt Magyarországról nyilatko
zott. És pedig oly formában, hogy 
az ember haja égnek mered tőle. A 
magyar zsidóság magának is, hazá
jának is tartozik azzal, hogy minden 
közösséget megtagad olyan zsidóval, 
ha mindjárt főrabbi is, akit akár in
dulata, akár meghibbant esze, akár 
gonosz szándéka elragad.

A mesebeli k irá ly  leány. A hollan
dusoknak irányunkban való jószívű
sége közismert. A krisztusi szeretet- 
ben pedig elől vezet a királyi család. 
Április 30-án Budapesten minden 
gyermeket, ki ezen a napon töltötte 
be 11-ik életévét, vagy ezen a napon 
született, Julianna hollandi hercegnő 
születésnapján értékes ajándékban 
részesített a holland főkonzulátus.
20.000 gyermek köszönte meg tün
tető fölvonulásban a hollandusok 
kedvességét.

A z am erika i m agyarok tüntetése. 
A nagy tüntető gyűlésről, melyet az 
amerikai magyarok Washingtonban 
rendeztek levert és meghurcolt ma
gyar hazájok érdekében, már rövi
desen beszámoltunk. A most ideérke
zett Amerikai Magyar Népszava, a 
honnan egyébként az egész eszme 
kiindult, részletesen számol be erről 
a nevezetes eseményről, amelyről 
Amerika összes hivatalos fórumai is 
tudomást szereztek. Amerika külügy
minisztere, képviselőházának elnöke 
és a hazájába visszatért Bandholtz 
tábornok a magyarokért és a magyar 
kérdésről olyan megértéssel és annyi 
jóakarattal beszéltek, hogy bizva re
mélhetjük, hogy Amerikában olyan 
pártfogóra talált a magára hagyott 
magyar nemzet, akik nemcsak sza
vakkal, de tettekkel és hatalmának 
minden súlyával is igazságos ügyün
kért folytatott küzdelmünket kész lesz 
támogatni és felkarolni.

Llovd George. Lloyd George Föl
diák Györgyöt, egy évek óta Angliá
ban élő bankárt kihallgatáson fogadta 
és neki a következőket mondotta:

—  Bizonyos, hogy minden angol 
ember előtt rokonszenves a szegény 
Magyarország, amely most oly súlyos

helyzetben van. Magyarországra, ha 
a békeszerződés feltételeit teljesíti, 
szép jövő vár.

Lloyd George Apponyi grófról 
szólva, nagy koncepciójú embernek 
nevezte, akinek a békekonferencia 
előtt tartott beszéde ragyogó teljesít
mény volt. Lloyd George ismételten 
hangoztatta, hogy a magyar kérdést 
még egyszer meg kell vizsgálni.

M ag yaro rszág  h a tá ra i — nevet
ségesek. Eliot kapitány 1920. március
25-én az angol alsóházban beszédet 
mondott Magyarországról s a többi 
közt ezeket fejtette k i :

—  Magyarországnak a szerződés 
szerinti határai teljesen lehetetlenek. 
Mi több, nevetségesek. Soha ilyen 
határokat nem látott a világ, Cseh
ország — a cseh alma —- körül van 
véve egy hegylánctól és most ennek 
az oldalához banánalaku, Szlovákiá
nak nevezett országot csatolnak, mely 
teljesen magas hegycsúcsokból áll, 
melyek levezetik a vizeket a kis he
gyek völgyeibe. A békekonferencián 
nagy és előkelő emberek vannak, de 
még ezek sem képesek kierőszakolni, 
hogy a folyók a hegyeken átfolyja
nak, mert bizony azok lefelé folynak 
és nem a hegyeken át. Véleményem 
szerint ez olyan határ, mely igen ha
mar össze fog dőlni.

A m unkásság legnagyobb ellensége 
— a kom m unizm us. Gompers ame
rikai munkásvezér kijelentette a mi
nap egy munkásgyülésen, hogy az 
egész világ szociáldemokrata szak- 
szervezetei egyesülni fognak a kom
munisták veszedelmes támadásai el
len. Nagyarányú propagandát tervez
nek, amelynek keretében főképpen a 
fiatalkorú munkásokat világosítják föl 
a kommunista gazdasági rendszer 
teljes reménytelenségéről. A propa
ganda, mint legjellemzőbb példát, 
Szovjet-Oroszország vigasztalan hely
zetét fogja bemutatni. Gompers így 
fejezte be a beszédét:

—  Egyetlen osztályöntudatos mun
kás sem fog kommunistákkal szövet
kezni, akik a szakszervezeti munkás
intézményeket le akarják rombolni. 
A munkásságnak nincs nagyobb ellen
sége, mint a kommunizmus.

Fium e. A katasztrófák, az ország- 
csonkitások sorozata azzal kezdődött, 
hogy Fiúmét letépték Magyarország 
kebléről. Róla szólott az első Hióbhir. 
S most róla kapjuk az első hirt. 
Fiume, ha a szan-remói jelentések 
igazat mondanak, nem lesz sem Jugo
szláviáé, sem Olaszországé, egyelőre 
Magyarországé sem, hanem lesz iga

zán corpus separatum, nem ugyan 
a magyar közjog értelmében, hanem 
a nemzetközi jog terminológiája sze
rint : semleges ütköző állam.

N yug atm agyaro rszág  gazdaság i 
statisztiká ja . Hogy Bécs mennyire 
téved, amikor azt hiszi, hogy ellátása 
biztosítva volna Nyugatmagyarország 
átcsatolása esetében és hogy e lel
ketlen osztrák agitátorok mennyire 
túloznak és tudva ámítanak, amikor 
az elszakítani óhajtott területet Kána
ánnak festik, álljanak itt az 1918. 
évi hiteles statisztikai adatok.

Az osztrákok megkívánta rész te
rülete 878..000 kát. hold, lélekszám
392.000. Terméseredmények 1918- 
ban: búza 432,000, rozs 377,000, 
árpa 297,000, kukorica 235,000, bur
gonya 1.158,000, bab 46,000 méter
mázsa. Borsóra és lencsére nincsen 
adat. Cukorrépa 933,000 métermázsa.

Állatállomány 1918-ban: szarvas- 
marha 169,000, ló 17,000, sertés
127.000, juh 12,000 drb, kecskére 
nincs adat. Széntermelés (nem kész
let) 634,000 métermázsa.

Igaz, hogy búzából és rozsból
52,000 métermázsa volt a felesleg, 
de ezzel szemben árpából, zabból és 
kukoricából a hiány 287,000 méter
mázsa volt, tehát csak gabonából a 
hiány 1918. évben 235.000 méter
mázsa.

Nyugatmagyarország elszakítandó 
részei tehát, amint e száraz adatok 
összevetéséből kitűnik, élelmezés te
kintetében is rá vannak szorulva a 
szomszédos magyar vidékekre.

Ha pedig Bécs, illetve Ausztria 
úgy számit, hogy az átcsatolandó 
rész élelmiszerraktárát majdan a maga 
élelmezésére fogja felhasználni, akkor 
Nyugatmagyarország éhen veszhet.

E G Y H Á Z I K Ö Z É L E T .
A Luther-Szövetség sajtó, egyházvé- : 

delmi, propaganda osztálya Kapi Béla piis- j  
pök elnöklete alatt ülést tartott Szombat- 1 
helyen, amelyen egyfelől az elnökségnek . 
múltban tett intézkedéseit vette hálás kö- j 
szonettel tudomásul a szakosztály, más- |  
felöl a legközelebb jövőben végrehajtandó j 
munkapogramot állapította meg. A szak- I  
osztály többek között a Luther-Szövetség í 
keretén belül kívánja sürgősen megszer- I  
vezni a nöegyleteket, nemkülönben a nem 
evang. iskolába járó középiskolai evang. .]■ 
tanuló ifjúságot „Diákszövetség“ -ben tö- 1 
möriteni. Erre vonatkozó tervezet elkészí
tésével Németh Gyula szekszárdi lelkész f  
szövetségi titkár bízatott meg. A szakosz- i 
tály Czipott Géza előadónak „Az ev. sajtó ?| 
kérdése egy evangélikus sajtónappal kap- I 
csolatban4 című értekezése kapcsán ma- j,



gáévá tette az ide vonatkozó javaslatokat 
s ígéretet vett és tett, hogy mindent elkö
vet az ev. sajtó fellendítése érdekében. 
Határozatba ment, hogy szentháromság va
sárnapján az egész kerületben a templomi 
offertóriumok jövedelme az ev. sajtó cél
jaira fo rd itta tik ! Különösen örömmel és 
megelégedéssel vette tudomásul a szak
osztály az elnöknek ama bejelentését, hogy 
végre a jogvédő és tanácsadó iroda is meg 
lett szervezve. A szövetség tagjai azért 
bármilyen kérdésben forduljanak már most 
bizalommal László Miklós titkárhoz Szom
bathelyre, aki útba igazítja őket, megfelelő 
szakemberhez. A szakosztály ismételten 
meggyőződött arról, hogy a dunántúli Lut- 
her-Szövetségnek, a keresztyén és magyar 
nemzetet újjáépítő munkából oroszlánrész 
jut ki osztályrészül.

Protestáns külm isszió i konferenciák.
A fővárosi protestáns egyesületek május 
12—16. között külmissziói konferenciát 
tartanak, melyre Bázelből Ahnstein lelkész 
és Bufe misszionárius érkezik id e ; közre
működik két magyar misszionárius nő is. 
Kunst Irén, aki a háborúig Kínában műkö
dött és Pauer Irma, aki Szudánban tevé
kenykedett. Ugyancsak előadást tart Scholtz 
Ödön esperes nemzetgyűlési képviselő. A 
konferencián a nyilvános előadások egész 
sorozata lesz. Részletes felvilágosítást a 
rendezői iroda nyújt. Mester-utca 4 szám 
alatt.

Kaas A lbe rt báró előadása a kato
likus autonóm iáról. Az Országos Protes
táns Szövetség előadás-sorozatának kere
tében Kaas Albert báró tartott előadást 
„Az 1848. évi XX. törvénycikk és a kato
likus autonómia" címen, kijelentette, hogy 
nem felekezeti, hanem állami kérdés a 
katolikusok önkormányzatának rendezése. 
A katolikus autonómia számára 230.000 
holdnyni földbirtok átadása olyan ügy, a 
melynek hatalmi természetét tagadni nem 
lehet. Bizonyítgatta továbbá, hogy a kato
likus egyház királyi javadalmazásból eredő 
javai a koronabirtokokból származnak. A 
vallásalapra vonatkozóan kijelentette, hogy 
a katolikus autonómia részére való kiada
tása mindaddig, inig a protestánsoknak 
a tökéletes egyenlősége és viszonossága 
testet nem öltött, a protestántizmus jogál
lását mélyen sértené. Hasonlóképpen igaz
ságtalannak tartaná a tanulmányi alapnak 
s az egyetemi alapnak tisztán katolikus 
célokra való fordítását. Végül azt a nézetét 
fejezte ki, hogy a katolikus autonómia 
végrehajtása csak jámbor óhaj mindaddig, 
mig az. 1848. évi XX. törvénycikk teijesen 
végrehajtva nincs. Végeredményben azt a 
konklúziót vonta le, hogy a katolikus 
autonómia megvalósítása ma nem időszerű.

A magyar szív. Soboslay J. dr., Ame
rikába szakadt honfitársunk 1915. júniusá
ban 1000 koronát küldött két protestáns 
hadiárva fölnevelésének költségére. Az 
Országos Protestáns Árvaház e címen 1915- 
hen két árvát, egy fiúi és egy leányt foga
dott szerető gondozásba. A háborús viszo
nyok elzártak Amerikától; tehát Soboslay 
a nevelés költségeit csak most küld helfe 
meg az árvaháznak. A küldött összeg
112.000 korona, mellyel úgy rendelkezik, 
hogy abból vonassák le 1920. év végéig 
az intézetnél vállalt tartozása a mostani 
drágaság okozta föntartás többköltségének 
beszámításával. A fönnmaradó összegből
12.000 koronát az érdemes igazgató jutal
mazására köt le, akit egyúttal azzal is 
megbíz, hogy legjobb belátása szerint jut-

1920. május J_3.________________ HARANCISZO.

tason abból az intézet alkalmazottainak is. 
A tekintélyes összegen kívül közel 300 
fontnyi élelmiszert is küldött azzal, hogy 
az igazgató belátása szerint az általa ismert 
és segítségre szoruló középosztályu csa
ládoknak juttassa.

Az ostffyasszonyfai ev. gyülekezet
ben az erdélyi menekültek segélyezésére 
hirdetett húsvéti offertorium 327 koronát 
eredményezett. Márton Sámuel Amerikából 
való szerencsés hazatérése alkalmából 50 
koronát ajándékozott harangokra; ugyan
csak a harangokra ajándékozott Fehér 
Dávidné 200 koronát. Mihácsi Pál és M i- 
hácsi Károly úrvacsorái bort, Markójánosné 
5 szál csillárgyertyát ajándékozott a 
templomnak. A nyugdíjas lelkészek és 
kelkészözvegyek javára befolyt 677 kor., 
29 kg. liszt, 94 kg. burgonya és 32 kg. bab.

A mérgesi ev. gyülekezetben ápr. 
11-én ment végbe a konfirmációi ünnep, 
a mely alkalommal a konfirmándusok ré
széről a következő adományok folytak be 
gyülekezeti célokra: Csizmadia András 
200 , (jősi Erzsiké 100, Ursziny Mariska 
G0, Limpár József, Gősi Irén, Kozma Esz
ter 20—20, Nagy András 10 K. Adakoztak 
még: Tóth András és neje Eőry Erzsébet 
harctéren elhunyt József fiuk emlékére 
1000 K, Pintár Pálné 20 K, Tóth Ida 50 
K harangalapra.

A városszalónoki evang. gyülekezet
érdemes lelkészének, Seregély Dávidnak 
önként évi 2000 K drágasági segélyt sza
vazott meg ; Nitschinger Pál segédlelkészé
nek húsvéti ajándékul közel 2000 K-t 
gyűjtött. A városszalónaki gyülekezet mint 
a múltban számtalanszor, most is bizonyítja, 
hogy élő hittel biró, áldozatkész tagjai 
mindenkor hálás elismeréssel hajolnak 
meg lelki vezéreik előtt.

A „B ük i Evang. Olvasó- és Ifjúság i 
Egylet", amely 1920. február havában ala
kult meg 153 taggal, husvét második nap
ján rendkívül sikerült vallásos és hazafias 
estélyt tartott. Az estélyt közének vezette 
be, amely után Farkas Elemér lelkész szív- 
hezszóló szavakban ismertette az egyesület 
cé ljá t: az összetartásban, a szív nemesbí
tésében, a lélek művelésében, az egyház- 
és hazaszeretet ápolásában, az élet meg
szentelésében. Majd imában Isten áldását 
kérte az egyesületre. Hajas Kálmán nyug. 
tanító versben köszöntötte az ifjúságot. Az 
ifjúsági egyesület énekkara (ifjak és haja- 
donok együtt) a „Háromszinü zászló lobog“ 
című hazafias dalt adta elő. Farkas Jolánka 
Tábori Piroskának „Tavaszvárás" című 
költeményét szavalta. Schranz Vilmos tanító 
„Magyarország nemzeti céljai" című mun
káját olvasta fel. Masterházy Jólánka Tompa 
Mihálynak „A gólyához" című költeményét 
szavalta el, az ifjúsági egyesület énekkara 
a Hymnust énekelte. Az ifjúsági énekkart 
Kisfaludy Károly tanító tanította be. Az 
estélyt közének fejezte be. Az estély végez
tével offertórium tartatott felerészben az. 
ország ínséggel küzdő lakosai, felerészben 
az ifjúsági egyesület javára Befolyt 747 32 K. 
A büki gyülekezetben különben most indult 
meg a tággyűjtő mozgalom a „Luther-Szö- 
vetség* érdekében. Erős a remény, hogy a 
gyülekezet buzgó hívei szép számmal fog
nak belépni a „Luther-Szövetség“ -be is.

A soproni gyülekezet köréből. Ezévi 
április 27-én érkezett Sopronba családjá
val a gyülekezet újonnan választott lelké
sze: líanzmann Károly, volt varsádi lel
kész. Az egyháztanács, valamint a hívek

az uj lelkészt meleg fogadtatásban része
sítették. Beiktatása május 9-én volt. Az Úr 
áldja meg kimenetelét és bejövetelét.

A magyarszombathelyi ev. egyház
községben húsvét ünnepére a következő 
adományozások történtek. Istenházára .•„So
mogyi Károly és Kovács Katalin 50 K. Özv. 
Balogh K. István, 200 K. Varga István és 
Bors Erzsébet 20 K. Halavits István és 
Varga Erzsébet 50 K Konfirmandusok: 
Kovács Mária Gelegenyés 20 K. Borsos 
Zsófia 40 K. Farkas István 50 K. Kovács 
Róza 20 K. Polgár Erzsébet 50 K. Kovács 
József 50 K. Szabó Sándor 20 K. Imre Te
rézia 20 K. Kovács Margit msz. 20 K. Bécsi 
Juliánná 50 K. Bácsi Margit 10 K. Kovács 
Gizella 10 K. Kasztély Lenke 50 K. Csűri 
Erzsébet 20 K. Kovács Mária ászári 10 K. 
Pethő Mihály 8  K. Özv. Kovács Benedekné 
és családja 200 K, haranga. 100 K, ifjs. 
Egyletre 100 K., nöegyletre 100 K. Horváth 
Pálné, Bagó Róza 18 csillárgyertyát, özv. B. 
Kovács Mihályné toronyóra alapra 1000 K.

Nagygeresd, Kisgeresd, Csér és Pór- 
ládony jólelkii asszonyai megszívlelvén a 
llarargszó-ban közölt „Csak egy tojást“ 
Című fölhívást, 580 drb. tojást adakoztak a 
nyomorsújtotta városi-gyermekek részére. 
Vajha nemes példájuk minél több követőre 
találna ! A súlyos teher nagyobbik részét 
két derék fiatal leány már be is szolgáltatta 
az „ínség akció“ hivatalába Szombathelyre.

A tá rnokré ti hívek áldozatkészségét 
dicséri, hogy hallgatag elhatározással ha
rangalapot létesítettek, melyre az első ado
mányt Kovács l.-né tette le 50 K, továbbá 
Edoy Zs.-né 50 K, Ovádi L.-né 50 K, Ger- 
gorec L.-né 100 K, Gecsei L.-né 100 K, 
Bcga Pálné 60 K, Buga l.-né 80 K, Babos 
üy.-né 100 K, az ifjúság 1000 K, konfir
mandusok 25 K, Nagy Juliska konfirman
dus 100 K, Polgár S -né 40 K, a veszprémi 
gyülekezetnek szegény theológusok javára 
4») K, a Harangszó terjesztésére 25 K Ta
kács S és neje 4000 K templomfentartási 
alapítványra. Gergorec L.-né 20  K-t a vesz
prémi gyülekezetnek, Káldi üy.-né 100 K-t 
a gyámintézetre, a konfirmandusok n. e. 
119 K.

Kérelem. A mendei ág h. ev. leány
egyház anyásodni óhajt, mihez lelkészlak 
építése szükséges. Egyházunknak vagyona 
nincs: az építkezéshez szükséges pénzt 
közadakozásból óhajtjuk összehozni. Egy
házunk nevében azon kérelemmel fordulunk 
az egyház, híveihez, pártfogóihoz és min
denkihez, ki a vallásosság mélyítését szí
vén hordozza, hogy egyházunkat kegyes 
adományaikkal támogatni szíveskedjenek.

Mende, 1920. április 19
Reichel Lajos Novák János
ev. levitatanító. egyházfelÜgyelő.

C S A L Á D I É R TE S ÍTŐ .
Eljegyzések. Nagy Ferenc püspöki má

sodlelkész május 6-án tartotta eljegyzését 
Trsztyánszkv Erzsikével Szombathelyen.

Potritz Ferenc Kaposvárról eljegyezte 
Kurz Irénkét Újtelepről.

Házasság. Magócs Károly irsai lelkész 
április 14-én esküdött a rákospalotai ev. 
templomban örök hűséget Kovácsi Mag- 
duskának, Kovácsi Kálmán ev. lelkész 
leányának. Az ifjú párra Dr. Kovács Sándor 
theol. akad. igazgató kérte Isten áldását.
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Halálozások, Kutnin Ferenc 29 éves ko
rában Szombathelyen hirtelen elhalt. Fiatal 
özvegye s két árvája siratja. Legyen em
léke, á ldott!

Április 30-án temették el Szentgotthár-
don az egész város közönségének őszinte 
részvéte mellett Gaiger Gyuláné szül Büki 
Zsófia pórládonyi születésű, szentgotthárdi 
lakost, kit a férje hivatalos megállapítás 
szerint, április !7-én az éjjeli órákban meg
fojtott s holttestét a Rábába dobta, ahol 
is április 30 án találták meg. Három árvája 
siratja. Békesség fedezze porait 1

Dr. Grandpierre Jenő kir. járásbiró 1920. 
évi április 29-én délután 4 órakor életének 
40-ik, boldog házasságának 2-ik évében 
szívszélhüdés következtében Feldbachban 
váratlanul elhunyt. Fiatal özvegye s kis 
árvája gyászolják. Legyen emléke áldott!

Bozzay Miklós földbirtokos, a szilsár- 
kányi ev egyház presbitere s volt felügye
lője április 29 én 70 éves korában meg
halt. Az elhunytban Farkas F.leinér büki 
lelkész, dr. Kluge Endre egy hm. felügyelő 
s dr. Mihály Kálmán, Mihály István és 
Mihály Sándor gyűl felügyelők sógorukat 

; gyászolják.

\  ■ -  ■ ~

' III « K lí.
A nádudvari magyar ember adomá

nya. A hohszcretelnek, a nemzeti hadsereg 
iránti ragaszkodásnak, a honfiúi áldozat
készségnek oly páratlan példáját adta egy 
nádudvari magyar ember, hogy ez előtt a 
történelmi példa elölt az egész országnak 
tisztelegve kell meghajolnia. Kertész Gábor 
nádudvari lakos 100 hold földet ajándéko
zott Lehár ezredes hadosztályának azzal a 
kikötéssel, hogy a földet örökadományként 
a hadosztály vitéz katonái közt osszák szét. 
Felejthetetlenné teszi ez a mcgragadóan 
mély honfilélekre valló áldozatos tett Kér 
tész Gábor nevét. Mint valami hős emel
kedik Kertész Gábor egyszerű, nyílt, be- 
cdiletes magyar alakja a napi élet sivár 
önzése fölé s úgy néz a szemünkbe az ő 
tisztult, emelkedett világából, mint a ve
zérlő csillag.

A vo lt monarkia állam ainak ta lp ra- 
á llitása — részvénytársasági alapon.
Több londoni cég a brit kereskedelmi 
testülettel az élén, néhány londoni bankkal 
együtt társulatot akar alakítani, hogy lehe
tővé tegye a volt monarkia területén alakult 
államok kereskedelmének talpraállitását és 
Angliával való összeköttetését. A vállalat 
biztosítani fogja a nyersanyagok megszer
zését és ezzel lehetővé teszi a rendes ke
reskedelmi forgalmat.

A mezőgazdasági érdekképviselet. 
Rubinok Gyula földmivelésiigyi miniszter 
a mezőgazdasági érdekképviseletről szóló 
törvényjavaslatot a nemzetgyűlés elé ter
jesztette. A javaslat a gazdaközönségnek 
és földmunkásoknak beleszólást biztosit a 
gazdasági ügyek intézésébe A községek
ben, járásol ban és vármegyékben mező
gazdasági bizottságokat választanak és 
több vármegyére terjedő hatáskörrel kerü
leti mezőgazdasági kamarát is létesítenek, 
mely a gazdasági érdekképviselet országos 
szerve lesz.

Iparigazo lványok és ita lm érési en- 
gedelmek revízió ja. A kereskedelmi mi- 
nisztéiiumban Barthos Andor államtit
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kár elnöklésével szaktanácskozáson tár
gyalták az iparigazolvanyok revíziójának 
kérdését. Az az álláspont alakult ki, hogy 
a forradalmak óta kiadott iparigazolványo
kat törvényesség szempontjából kivétel 
nélkül, revízió alá kell venni és hogy a 
revízió munkájába be kell vonni az érdek- 
képviseleteket is.

Hátaslófelszerelések felajánlása. A
nemzeti hadseregnek nagyobbszámu hátas- 
lófelszerelésre (lovaglószerszám) van szük
sége, miért is fölhívja mindazokat a tény
leges, szolgalatonkivüli, tartalékos és nép
fölkelő tiszteket, a kiknek felesleges hátas- 
lófelszerelésiik van, hogy azt ártérités 
mellett ajánlják fel a nemzeti hadseregnek. 
Egy teljesen jó állapotban levő (nem uj) 
felszerelés térítési összege 3000 korona.

A vetés állása és a mezőgazdaság 
állapota. A világesemények szerencsétlen 
alakulása darabokra tépte, a külső és belső 
ellenség pedig koldusszegénységbe taszí
totta hazánkat. Soha sem volt annyira 
égető kérdés ebben az országban, mint 
ma, hogy meglesz-e holnap a mindennap) 
kenyerünk. Soha sem gondolt még oly 
epedve a magyar ember arra, mint ma, 
hogy milyen lesz a termés S úgy látszik, 
hogy nagy nyomorúságunkban’ az utolsó 
menedékhez, a földhöz és a magyar mun
kaerejéhez fűzött reménységünkben nem 
fogunk csalatkozni. A földmivclésügyi mi
nisztériumnak a terméskilátásról kibocsá
tóit jelentése szerint a vetések állása min
denütt jó.

Egy m illióná l több magyart beism er
nek a csehek is. A cseh statisztikai hi
vatal rendezte népszámlálás eredménye 
szerint egész cseh köztársaság területe, a 
megszállott Felvidékkel együtt, 142.575 
négyszögkilométer és összlakossága 
13,811.655. Anyanyelv szerint 6,301.103 
cseh, 1,701.873 szlovák 3,828.074 német, 
1,071.578 magyar, 432.929 rutén, 277.792 
lengyel. Felekezet szerint 11,836 933 római 
katolikus, 976 567 protestáns, 592 115 görög 
katolikus, 368.970 izraelita, 3060 görög 
keleti.

Áresés. Németországban, egy nyers
bőr-árverésen a tehénbőr ára 6 6 V2 márkáról 
22V2 márkára esett. Dessauban az állami 
faárverésen bizonyos egységára 10C0 már
káról 227 márkára esett. — Megjegyezzük, 

.hogy az utóbbi napokban nálunk is a 
bőrárak tetemes esése észlelhető.

Küzdelem a nemi betegségek ellen.
A Teleia egyesület a nemi betegségek ellen 
most tartotta 27. évi közgyűlését, melyet 
Geguss Dániel rendőrfőtanácsos, ügyve
zető-elnök nyitott meg. A közgyűlés elnök
nek Szierényi József bárót választotta 
meg. Szterényi báró elnök székfoglalójában 
rámutatott arra, hogy a háború megtize
delte a népességet, a halálesetek szaporo
dása és a születések csökkenése az öt 
háborús esztendőben két millióval csök
kentette a népességet és ha ez igy megy 
tovább, néhány év múlva elnéptelenedünk. 
Az állam anyagi elgyengülése folytán a 
társadalmat kell felrázni, elébe tárni a 
veszedelmet, mellyel a nemi betegségek a 
szegény országot fenyegetik. A porosz 
országgyűlés máris siet törvényhozásilag 
szabályozni a nemzetek életére oly mélyre 
kiható kérdést és hogy ez nálunk is 
mielőbb megtörténhessék, nagyon erős 
társadalmi mozgalomra van szükség.

Katonai egyenruhát és rendfokozati J 
je lvényeket csak azon egyének viselhet- I 
nek, kik a nemzeti hadsereg tényleges tag- 1 
jai, illetve a nemzeli hadsereg szerves ré- I  
szét képező alakulásnál tényleges katonai | 
szolgálatot teljesítenek és így „illetmény 1 
könyvecskével“ vannak ellátva. A hadsereg I  
hadrendjében szerep.ö helyi alakulatoknál 1 
beosztott, tényleges katonai szolgálatra be 1 
nem hivott egyének részére az egyenruha- I 
viselés csakis szolgálatban és szolgálati I 
tevékenységnél (szolgálatba menet és jö- |  
vet) van megengedve.

Rövid hirek. Rubinek Gyula miniszter ( 
kijelentése szerint a magyar békedele- 1 
gáció nem írja alá a békeszerződést. —
Á pápa Budapesten apostoli nunciafurát J 
létesít s erre az állásra Lorenzo Schieppn ! 
van kiszemelve. — A lengyelek május 2-án 1 
elfoglalták Kievet. — A honvédelmi minisz- J 
tér 1898— 1895. évfolyambeli hadkötelesek j 
szolgálati idejét meghosszabbította. — Si- 1 
vac községben szerb katonaság sváb légé- \ 
nyekre sortüzet adott le, 13 elesett. — V il
mos német császár új lakóhelye Doom lett. j

Lapunk zártakor vesszük a liirt, Henry 
ezredes átnyújtotta a válaszjegyzéket. A ] 
békeszerződést nem változtatták meg. A ma- . ] 
gyár delegáció tíz napi határidőt kapott a j 
béke végleges elfogadására.

1
1920. május 13.

Májns 30-án van az ev. sajtónap!
Főzönek keresek jó rava ló  közép

korú özvegyasszonyt fa lura, k i barom fi
gondozáshoz is ért. A jánlatok Berzse
nyi Jenőnéhez Kemenessömjénbe (11. p. 
Kemenesmihályfa) küldendők.

A Magyar Evangéliumi Keresztyén 
Diákszövetség kiadványai közt meg
jelent : Fosdick E. H .: A Mester jel
leme 20 K. dr. Walther Vilm os: Lut
her jelleme 20 K- E két könyv egv 
protestáns család asztaláról sem hiá- 
nyozhatik. Megrendelhető: Juhatsek 
Nándornál Budapest V i l i , Nagytem
plom 11. 18 és a Luther-Társaság 
iratterjesztésében, Budapest Vili., 
Szentkirály utca.

Legszebb ajándék konfir
mandusoknak a Pauliií-féle 
Konfirmációi emlékkönyv!
Ára díszes vászonkötésben 45 K. 
Megrendelhető egy levelezőlapon 
a Luther-Társaság könyvkereske
désében, Budapest Vili., Szentki
rályi utca 51/a, ahol mindenféle 
énekeskönyvek, imakönyvek, bib
liák, vallásos érzelmű elbeszélések, 
ifjúsági szépirodalmi müvek is 

kaphatók.

Nyomatott Wellisch Béla villamüzemü könyvnyomdájában Szentgottliárdon.

1
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Piros
Leszállt ismét galambszárnyon 
A pünkösdi Lélek,
Magyaroknak ajkán búsan 
Csendül fel az ének.

De jó volna pünkösd napján 
Örvendezve szólni,
A dísztelen sirhalmokra 
Virágokat szórni!

De jó volna pünkösd napján 
Csendben megpihenni.
Harcos évek minden kínját 
Örökre feledni!

Piros pünkösd áldott napján 
Búsan kérdi ajkunk:
Sötét, nehéz, véres átok 
Meddig lesz még rajtunk?

Míg ráborúl a lelkünkre 
A gond sötét árnya,
Csak remegve mondja ajkunk: 
— Hozsánna! . . .  Hozsánna! . . .

Horváth Imre.

A pünkösdi csoda.
Csoda volt-e a pünkösdi esemény, 

vagy természetes dolog?
Ahogy vesszük. Teljesen magunk

tól függ, mit látunk benne. »Nekem 
I csoda, de egyúttal a legtermészete-

Í* sebb dolog, mert-a hétköznapi élet
ben is mindig csodáktól körülvéve 
érzem magamat, másrészt a lelki 
élet titokzatosságában is látok bizo
nyos törvényszerűséget s tudom, hogy 
az a páratlanul látszó pünkösdi ese
mény nem páratlan, mert később is 
ezerszer meg ezerszer ezer meg ezer 
ember lelkében történt hasonló meg
mozdulás, vagyis nemcsak az apos
toloknak és a jeruzsálemi tömegnek,

hanem más embereknek is számta
lanszor volt, van és lesz lélekcserélő, 
ujjátermelő pünkösdi finnepe.

Járok a mezőn: csupa csoda min
denütt, pedig a természet ölén járok, 
ahol természetesnek látszik minden. 
Még nemrég halottnak látszott a föld, 
a fa, a bokor, a hantok alatt szuny- 
nyadó mag. lehettünk volna akár
mit a földdel, rázhattuk volna akár
hogy a csupasz ágat, biztathattuk 
volna a magot, húzhattuk volna föl
felé a vetést, virágcsirát, mindhiába. 
De jött a tavaszi fuvalom, jöttek a 
magasból a meleg sugarak, rászáll
tak a földre, fűre, fára, magra, csi
rára s megmozdult azokban az élet, 
dolgozni kezdtek a bennük rejlő ti
tokzatos erők s napnak, levegőnek, 
földnek összedolgozó ereje folytán 
pompázó, gazdag élettel telt meg az 
egész határ. Most már kaszával vág
ják, kalapácscsal verjék: akkor is 
hajt a földből a növény.

Természetes ez? Természetes, mert 
mindig így volt és így lesz. Csoda 
ez? Csoda, mert soha azokat a nap
sugárba, íuvalomba, magba, földbe 
rejtett erőket meglátni, megmutatni, 
megmagyarázni és emberi erővel pó
tolni, vagy előteremteni nem lehet. 
Természetes, hogy ugyanaz a nap
sugár, ugyanaz a levegő, ugyanaz a 
föld egyik magból virágot, másikból 
búzakalászt, harmadikból bokrot, ne
gyedikből fát neveljen ? Természetes, 
de egyúttal a legmegfoghatatlanabb 
csoda.

Tehát a természetben is szüntelen 
csodák közt járunk s láthatjuk, érez
hetjük Isten közelségét.

így lehet a léleknek is tavasza. 
Mikor Isten lelkének fuvallata és me
leg érintése áljárja, megmozgatja és 
felrázza az alvó. vagy már-már ha
lottnak látszó lelket: valami szokat
lan, csodás, eddig nem érzett zson
gás, gerjedezés támad benne s ha ki

beszélni nem tudja is, világosan érzi 
az ember, hogy élete forduló pont
hoz ért, egész gondolkodásmódja, ér
zésvilága mássá lett, ujjáteremtődött 
s üres lelke megtelt valami tisztább, 
magasabb erővel, amely nem más, 
mint az Isten lelke, mert mindaz, ami 
jó, ami tiszta, ami emelkedett ben
nünk : mind, mind maga az Isten mi- 
bennünk. Belénk rejtette magát már 
születésünk előtt, lelkünk az ó lelké
nek szikrája: de ez csak pünkösdünk
kel lesz előttünk igazán nyilvánvalóvá, 
mert csak akkor lobban lángra s ak
kor csap össze a bennünk rejlő tűz 
az Isten lelkének tüzével, hogy attól 
kezdve másként lássuk, másként Ítél
jünk meg mindent és máskép visel
kedjünk mindenben.

Hogy ezt sokan nem tapasztalják 
és nem értik, az is természetes. A 
mélyen fekvő földrétegnek és mag
nak soha sincs tavasza. Nem érheti 
a tavasz sugara és fuvallata, tehát 
nem fakaszthat benne uj életet. A föld 
hideg és vad marad, a mag megful
lad és elpusztul a bele rejtett erővel 
együtt.

A mélyen porba, bűnbe merült lé
lek is el van zárva az iseni fuvallat 
elől, tehát nem telhetik meg vele s 
nem tisztulhat és nem formáíódhatik 
újjá általa.

Az apostolok ellenben várták a 
Szentleiket; lelkűket epedve tárták 
eléje és nem sajnálva érte elszakadni 
semmitől, minden hátsó gondolat nél
kül átadták magukat hatásának, hadd 
töltse meg és hadd gyúrja őket sza
badon más emberekké. így aztán 
amilyen csoda, ép olyan természetes, 
ami velük Pünkösdkor történt.

Pünkösdié lehetne mindenkinek. 
Érzi is mindenki egyszer-másszor an
nak közelségét, csakhogy a legtöbb 
ember mikor valami szent gerjede- 
zést, jó irányú megmozdulást magá
ban érez, attól félve, hogy el kell

rf
T

i__ _

pünkösd.
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szakadnia dwilágtól s kedvenc bű
neitől, gyorsan bezárja lelkét a feléje 
közelgő isteni lélek elől s maga aka
dályozza meg, hogy lehessen valaha 
pünkösdi ünnepe. szm.

Akarod-e?
Ha jól emlékszem, a területvédő 

liga egy kis jelvényt hozott forga
lomba, rnely Magyarországot kereszt
re feszítve ábrázolja. Nagyon meg
ragadta figyelmemet ez a kis kereszt 
s nem tudom magamban tartani ama 
gondolatokat, melyeket e kereszt lá
tása keltett bennem.

Igen, keresztre feszítve, halálra 
ítélve szép magyar hazánk, melynek 
határvonalai úgy a szívünkhöz van
nak nőve, mint szerető édesanyánk 
arcvonásai, —  nem tudjuk elfelejteni! 
De vájjon nem vetődik-e fel önként 
is a kérdés, ha ezt a keresztet lát
juk : Mi juttatta Magyarországot ily 
ítéletre, miért kell oly nagyon szen
vednie. Nem kell messze mennünk, 
hogy feleletet adhassunk, csak ma
gunkba kell tekintenünk, magunkba, 
kik tényezői vagyunk a magyar nem
zetnek s így mikor erről beszélünk, 
magunkról kell szólanunk.

Keresztre került, mert bűnei vol
tak, bűnei, melyekkel megbántotta az 
egy igaz Istent. Óh hányszor sóhaj- 
toztuk: miért cselekedtek ezt velünk 
Urunk ? Isten megfelel e rre : Én ment 
és igaz vagyok s szentségem és igaz
ságom eltűnt a világból s azt én is

mét látni akarom ; sokan vannak 
közietek, kik nem hiszik, hogy én 
élek, hát Én bizonyítékot szolgálta
tok magamról, létemről; káromlással 
emlegettétek nevemet, ahelyett, hogy 
imádságotokba tettétek volna; ré
szegséggel, kicsapongással beszeny- 
nyeztétek napomat, ünnepeimet meg- 
szentségtelenítettétek; táncokat hono
sítottatok meg, amiket egy csendes- 
óceáni szigetlakó is szégyelne; fel
bontogattátok a házasságot, melyet 
én egybeszerkesztettem, a házasság
törést enyhítő okokkal mentegettétek, 
sőt a törvény könyvéből is ki akar
tátok törülni; megtiltottátok a gyer
mekeknek, hogy énhozzám jöjjenek; 
nem teljesítettétek az én parancsola
tomat: egymás terhét hordozzátok.. .

Nagyon soká lehetne még folytatni 
a bünlajstromot, melyben a magyar 
nemzet minden egyes tagja, a leg
kisebbtől a legnagyobbig megtalál
hatná azokat a bűnöket, melyekkel 
hozzájárult Magyarország keresztre 
jutásához.

De ne csüggedj el magyar nem
zetem, ne ess kétségbe hazád sorsa 
felett, hanem bűnbánó szívvel borulj 
oda a golgothai kereszt zsámolyá
hoz, valid be bűneidet, valid be mu
lasztásaidat amíg nem késő; ne csüg
gedj, hiszen nincs még végrehajtva 
az ítélet, a szögek nincsenek még 
Magyarország testébe verve, ez még 
csak intés, mostani szenvedéseid csak 
figyelmeztetés, »Mert akit szeret az 
Űr, megdorgálja, megostoroz pedig 
mindent, akit fiává fogad.« (Zsid. 12.6.)

TAHCA.

V e rs e k .

„Nem voltam én mindig ilyen hervadt, árva, 
Nem is voltam eddig én még könyvbe zárva: 
Kiskertedben nyíltam . . .  s egy szép őszi

reggel
Letörél, hogy ifjad elment a sereggel.

E m lé k e im .
A múlt emlékein mereng, borong lelkem, 
Ha kezembe veszem kicsi imakönyvem. 
Rövid még csak e múlt, de emléke sok van, 
S beszélgetnek hozzám a lapokról sorban.

Első lapján festve Urunk Jézus képe; 
Szelid arcán honol az isteni béke.
Róla veszek példát, ha bú, bánat terhel: 
És szenvedek mint Ő, békés türelemmel.

A második lapon az Ur imádsága . . .  
Minden szava gyémánt, s annak bizonysága, 
Hogy csak Isten fia gondolhatott ilyet . . .  
Ezt imádva megszáll az isteni ihlet.

Annak adtál engem s ő keblébe rejtett, 
S aztán elfeledve otthont és szerelmet: 
Ment a vérviharba, a harcok füzébe . .  .
S küzdött, mig egy golyó hatolt a szivébe.

Az ő szíve vére cseppent szirmaimra,
Úgy kerültem hozzád, bús emlékül vissza. 
Őt idegen földön takarja a hant márr 
Engem, halvány rózsát, imakönyved itt zár.“

Így beszélt a vi rág. . .  lelkem sajgott bele. . .  
— Istenem ! csak tudnám, hol a nyugvó

helye ?
De visszafordítok az Urnák képére:
Hisz. Ö küldött vigaszt sokaknak sebére.

*

Amodább egy halvány, száraz őszirózsa: 
Mintha néhány vércsepp piroslanék ró la ... 
Néhány piros vércsepp . .  . Halvány virág

szirmán . . .
Szól hozzám a rózsa, bánatát elsírván:

Lapozgatok tovább, bár reszket a kezem, 
Egy kis szalagcsokor! . . . oh, jól emléke

zem :
Boldog gyermekkorból megőrizve ez még... 
A konfirmációs édes-kedves «m iék!

Szeret az Úr, fiává akar fogadni, n 
gadd meg hát az alkalmat, fogac 
el az Ö ingyen kegyelmét, fogadd 
még ma, mert holnap talán már kés 
lesz. Fiává akar fogadni, mert célj 
terve van veled, de előbb próbái 
tesz, hogy elég állhatatos vagy-e 
szenvedések idején is. »És ha a fi 
nyítést elszenveditek, akkor velete 
úgy bánik az Isten, mint fia iva l., 
Annakokáért a lecsüggesztett kezeki 
és az ellankadt térdeket egyenesíts* 
tek föl.« (Zsid. 12, 7.12. )  Emeld í  
tekintetedet és nézz előre, ne a fö 
dön keresd boldogságod útját, hanet 
igyekezz megtalálni azt a kesken 
utat, mely a szoros kapához veze 
melyen át megtalálhatod életed egyt 
dűli célját és minden boldogságát, - 
az élő Jézus Krisztust. Ha Magyai 
ország sorsa a szíveden fekszik, h 
azt akarod, hogy a halálos ítélet r 
legyen végrehajtva, ha azt akarói 
hogy Magyarország még nagy i 
boldog ország legyen, akkor magy* 
testvérem először a te életedet ke 
átadnod a te IJradnak, Istenedne’ 
meg kell térned, meg kell tisztulnc 
minden bűneidtől, hogy az örök 1st« 
fiává fogadhasson.

A magyar nemzet minden tagjána 
Istent kell átölelni, imádkozó életi 
kell élni, merLflz a nemzet a les:ne
gyobb. amelyikben legtöbb az isiéi 
elétet élő jó és igaz embe/\

Csak ezen az utón mehet át M? 
gyarország a halál völgyéből, a s 
széléről az életre, te pedig csak eze 
az utón haladva lehetsz részese e

“
Ez volt gyermek-díszem ama dicső napof 
Hogy az Úrhoz szálltam hő ima-szárnyakoi 
Amidőn oly buzgón zengett fel az énét! 
Hűséget fogadva az ég Istenének.

* **

Nem keresek most több emléket kis kön;
veri

Úgyis eleget hullt már reád *  könnyei 
Ám az Urnák keze áldjon, avagy verjei 
Téged nyitlak fel, hogy lelkem vigaszt lelje >

vó

Dal az én szülöfalucskámról.,
Akáclombos falucska az, ahol én lakóit 
Akác-soros utcára néz az én ablakom.
Itt hallgatom az estharang mélabús szav 
Innen nézem nyári éjnek csillagtáborát.

Mikor járok nagy városok bántó zajábah 
Kis falucskám szellő szárnyán izén utánart 
Óh, jöjj vissza, lombos, árnyas akác

várni
Csak itt vannak kellemei tavasznak, n y i

nái

\
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rök életnek.
Téged, magyar testvérem, ki vise- 

íd azt a kis jelvényt, emlékeztessen 
, te bűneidre, de figyelmeztessen 
gyuttal arra is, hogy Jézus nyom- 
lokait kell követned, ha azt akarod, 
logy ez a gyászos kis kereszt minél 
ilőbb a diadalmas feltámadás ke- 
észtje legyen !

Akarod-e ?
Juliatsck Nándor
m ű e g y e te m i h a llg a tó .

Smich miniszter papi őse.
Ir ta : Payr Sándor.

Luther merész reformjának, a pap- 
nőtlenség eltörlésének nagy kulturális 
Klentősége van hazánk történetében 
is. Csak egyet mondok. Thurzó Fe
renc nyitrai püspök letette főpapi 
méltóságát, áttért hozzánk, nőül vette 
a szigetvári hősnek buzgó evang. leá
nyát, a férfias lelkű Zrínyi Kátát és 
ebből a házasságból született Thurzó 
Qyörgy nádor, a legnagyobb magya
rok egyike.

Németországban külön müvek mu
latják ki, hogy a müveit középosztályt 
a gazdasági, politikai és tudományos 
pályán hány nagy emberrel gazdagí
tották az evang. papi házak, az úgy
nevezett ároni családok. Mert az a 
csúf szálló ige: >Papfi, gazfi« nem 
protestáns eredetű ám. Harnack ber

lini tudós mondja legutóbbi remek 
Luther-életrajzában : >Az evang. pap
iak a kegyesség és műveltség ápoló
helye és színhelye a szociális gondos
kodásnak és kiegyenlítésnek. A német 
papiak nélkül a németek belső törté
nete a XVI. század óta el sem gon
dolható.«

Nálunk is számba kellene venni 
papi leszármazott jeleseinket. Csak 
néhányat említek itt futtában. Balassa 
János, hazánk európai hírnevű első 
sebészorvosa a sárszentlőrinci pap 
fia volt. Döbröntey Qábor a nagy- 
szőllősi papé. Lakatos János báró, 
tábornok, az Akadémia tagja, ki rnár 
soproni diákkorában Hunyady László 
címen Pesten is előadott drámát írt, 
az ajkai és kapolcsi papiakban nevel
kedett. Pákh Mihály, Haubner Máté, 
Székács József püspököknek is jeles 
fiai voltak. A közélet hány kiváló 
embere született .az Ács, Asbóth, Bá
rány, Torkos, Perlaky stb. ároni csa
ládokból.

Sok kiváló és a magyar kultúr
történetben nagyérdemű férfiú szár
mazott, továbbá a külföldről hozzánk 
menekült papi családból is. A fláciá- 
nus viták idején Németországból, a 
stájer és osztrák vallási üldözések 
idején Ausztriából, a fehérhegyi csata 
után Cseh- és Morvaországból sok 
földönfutó lelkész menekült hozzánk, 
akiknek fiaiból itt az új hazában je
les magyarok váltak. Ilyenek voltak 
például Sppronban a Schubert, Stark, * S

Gyere vissza hallgatni az erdő zúgását, 
Zöld erdőben a vadgalamb turbékolását. 
Selymes réten, patak paitján virágot szedni, 
S nefclejlsböl lenhajadra koszorút kötni.

j  Villásfarkú kicsi fecske a/, eresz alól, 
Hajnali s/ép álmaidba itt belcdalol; 

j S ha kinyitod ablakodat kora reggelen: 
Illatánál röpke szeilö rögtön mcgjelcn.

Szebb az élet itthon, óh szebb, mint ide- 
I genben,
í Hol nem ismer és nem ért meg téged 
j I senki sem ;

Nem fakaszt dalt ott telkedből az idegen tá j: 
[ S bár nem mondod, de szivednek távol

lenn i fáj.

í>!gy hívogat, így marasztal az én kis falum, 
És hallgatom hivó szavát búsan, szomorún; 
Mert ott élnem, bár szerelném', mindig 

• nem lehet:
| Isten tudja, merre vet még a sors engemet!

, Dalaimhoz.
Úgy csüngtök ti dalok. 
Úgy az én keblemen,

Mint a zöld borostyán 
Erős fatörzseken.
Fölöttetek most még 
A szép tavasz zenél,
A bús enyészetről 
Nem susog, nem beszél.
Addig zöldelletek.
Amíg tart a szép nyár:
De mi lesz sorsotok.
Ha majd az is lejár?

Pedig mindig úgy volt,
S úgy lesz lovábbig is: 
Minek kezdete voll,
Lesz annak vége is.
Ha az ősz beköszöni,
S fújnák a zord szelek; 
Eltűntök ti is majd,
Mint futó fellegek.
így jártok végtére, 
így bizony ó dalok,
Ha életforrástok:
Szívem már nem dobog !

C sa jbók L id ik é .
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Gensel, Szovics és Liebezeit papi 
családok ivadékai.

És ilyen bevándorolt német papi 
családnak utódai hazánkban az Emi- 
chek is. Az első magyarországi ősük 
Oimichius Tivadar. Mert latinosán 
eredetileg így írták a nevüket. Ebből 
lett a német Oemich vagy ömich és 
később a magyar Emich.

Emich Tivadar Szászországnak 
meiszeni grófságából Zöllig (vagy 
Zöblitz) helységből, Marienberg köze
léből vándorolt be hazánkba. Itt va
lószínűleg mint tanító kezdte pálya
futását. De 1617-ben Csávára Sopron 
megyébe hívták meg lelkésznek s 
Klaszekovics István püspökünk ez 
évi május 24. Csepregen felavatta. 
Innen azonban még Bethlen Gábor 
szabadságharca előtt Sopronkeresz- 
turra Nádasdy Pál gróf mezővárosába 
költözött át. Virágzó hely volt ez ak
kor. Még fennállott a keresztúri hires 
könyvnyomba Parkas Imre vezetése 
alatt. (Az Emichek kései ivadéka is 
kiváló könyvnyomdász volt). Pálházi 
Göncz Miklós pataházi püspök-lelké
szünk itt nyomatta 1619-ben egyik 
munkáját s munka közben nagy hir
telenséggel itt is halt meg. Csepreg 
pusztulásával egy időben Keresztur 
is a háborús világnak esett áldozatul.

Emich lelkész e zavaros időkben 
ment át a mosonmegyei Gálosra, de 
itt sem sokáig lelkészkedett. Ez a 
gyakori változás a papmarasztás ide
jében, midőn úgyszólván évről-évre 
fogadták fel a lelkészeket, nem is 
volt feltűnő. Emich pedig, ügy látszik, 
egy kissé nyugtalan természetű volt.

1624-ben Sopron város mint pat- 
rónos egyik falujába Medgyesre hívta 
meg Emichet s mint ilyen a ruszti 
híveket is ő gondozta. Itt három évet 
töltött, gyakran bejárt Sopronba s 
mint tudománykedvelő ember tagja 
volt a Lackner Kristóf polgármester 
által alapított tudós társaságnak. Egy 
Magdolna nevű nő volt a felesége, 
akivel végrendelet helyett egy kölcsö
nös adománylevelet állítottak ki. Emich 
a feleségének 300 forintot rendelt s 
reá hagyta szőllőjét is, melynek Kern 
Mihály és Frank Farkas voltak a 
szomszédai. Neje halálának esetére, 
ennek első férjétől való fia, Werlin 
Lajos Kristóf örökli a szőllőt. Ha 
pedig mindketten örökösök nélkül hal
nának el, akkor a Lackner-féle 
tudós társaságnak hagyják. A nő is 
300 forintot és egyéb ingóságokat 
rendelt férjének, akinek halála esetén 
ezt a szászországi Emich atyafiság 
(die Gesippschaft des Stammes der
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ömichen zu Zöblitz bei Marienberg 
in Meissen) örökli. A férj egyik ta
núja Artner Erhard városi kamarás, 
a nőé pedig Kőszegi Szekér Mátyás 
soproni magyar lelkész volt.

De Medgyesen sem sokáig marad
hatott Emich. Sopron városa valami 
ismeretlen okból elmozdította állásá
ból. Akkor ez könnyen megtörtént. 
Qensei Kristóf soproni lelkészt is 
például a tisztán evang. városi tanács 
azért fosztotta meg hivatalától, mivel 
Űrnapján egy kissé hevesebb beszé
det mondott a pápisták ellen. Emi- 
chet nagyon sajnálták nem csak a 
medgyesiek, hanem a rusztiak is. 
Pirnstingel Clyörgy, Prenner Kristóf 
s más ruszti polgár 1627. május 5. 
folyamodott a városhoz, hogy Emich 
továbbra is náluk maradhasson. 
»Szorgalmasan tanít és prédikál —  
Írják róla —  nem béres, hanem hű 
pásztor, a háborúban (Bethlen idején) 
a legnagyobb veszedelemben sem 
hagyta el híveit, hanem Isten igéjével 
és a szentségekkel vigasztalta őket; 
ha hibázott, legyen iránta a tanács 
irgalmas; ezután jobb útra tér lelké
szük, botránkoztatás nélkül fog élni 
és eljárni hivatalában és nem hiszik, 
hogy az utóda őt pótolni tudná. A 
várossal szemben Schubert Pál a je
les soproni esperes és Kis Bertalan 
püspök is oltalmába vette Ernichet. 
»Az ő püspöke •— irja Emich —  
közölte vele. hogy a tanácsnak nincs 
joga őt papi állásától megfosztani, 
azért csak maradjon meg a papiak
ban.«

De tuind hiába volt, Emichnek 
mégis távoznia kellett Medgyesről. 
Könnyen megvigasztalódhatott, mert 
Nadasdy Pál gróf hívta őt vissza 
Soproukereszturra, valószínűleg a 
püspök- ajánlatára. Emich 1628. már 
mint keresztúri lelkész vett részt a 
csepregi zsjnaton. Ennek a kis me
zővárosnak, mely a pusztulás után 
a régi díszes kastéllyal együtt most 
épült újjá, rendszerint csak német 
papja volt. Nádasdyék pedig, ha itt 
laktak, a nagycenki magyar papot 
hívták át udvari lelkészül s ezen 
szolgálatáért külön is díjazták. Mivel 
pedig Nádasdy udvarában több ma
gyar nemes is tartózkodott, sürgős 
esetekben ezek a német lelkész szol
gálatával is éltek. Emichnek azonban 
több baja volt velük is.

1630-ban a K^reszturott tartott 
kerületi kis gyűlésen Szilvásy Jakab 
például azzal vádolta őt a püspök 
előtt, hogy nem temette el a szolgáját. 
Emich viszont azzal védekezett: nem

tudja, • nem volt-e a megholt török 
vagy anabaptista, mert soha sem élt 
az úrvacsorájával. Ebből az látszik, 
hogy Emich szigorú egyházi fegyelmet 
gyakorolt Farkas István meg azzal 
vádolta, hogy az ő feleségét nem 
akarta Emich az egyháztól kibocsátani, 
még pedig azért nem, mivel ő, úgy
mond, a németek papja és nem a 
magyaroké. Talán az ilyen eseteket 
a cenki udvari lelkész tartotta fenn 
a maga számára, vagy más oka is 
lehetett. Emich különben tudományo
san képzett lelkész volt. Még 1631. 
is egy vitairatot adott ki Tűbingen- 
ben, melyben Mária menybemenetele 
ellen polemizál s melyet Kis Bertalan 
püspöknek ajánlott.

Emich volt még a keresztúri né
met lelkész akkor is, midőn az űj 
várkastélyban az utólag elkészült 
(ma is meglevő) díszes kis kápolnát 
1631. dec 21. ünnepélyesen felavatták. 
Nádasdy Pál ez alkalommal külön 
levélben kérte fel a soproni tanácsot, 
hogy papjuk, a jeles Schubert Pál 
esperes a felavatáson részt vehessen.

Emich mellé Nádasdy még ezen 
1631. évben külön magyar udvari 
lelkészt is hívott Kereszturra Zvona- 
rics Istvánnak, a püspök fiának sze
mélyében. Ezzel a magyar nemesek 
kívánságának tett eleget es gyerme
keinek nevelését is erre bízta. Ná
dasdy Pál már 1633. elhalt. Fiatal 
özvegye Révay Judit a Forgách 
Ádámmal való újabb házassága ked
véért 1638. nagy lelki vergődés után 
áttért. E miatt még a saját fia, Ná
dasdy Ferenc is elitélte, ki 1643-. 
szintén a szép Esterházy Julia kezéért 
tagadta meg apáinak hitét.

Emichnek, ha előbb már el nem 
ment, most kellett Kereszt úrról távoz
nia, mert Nádasdy Ferenc plebánust 
és jezsuitákat hozott ide. Keresztur 
templomát a királyi biztosok 1646. 
azért nem Ítélték vissza az evangéli
kusoknak, mivel ez már Rakóczy 
György szabadságharca előtt elvé
tetett tolók. így tehát már 12 évvel 
a felavatás után miséztek a szép űj 
várkápolnában is.

Emich későbbi pályafutásáról nin
csenek adataink. Azt sem tudjuk, 
hogy a későbbi Emichek, fi magyar 
közélet jeles munkásai, egyenes vagy 
oldalági leszármazottjai-e a keresztúri 
evang. lelkésznek. De bizonyos, hogy 
a Szászországból bevándorolt jeles 
családnak első ismert nevű őse ez az 
Emich Tivadar volt. Ezt már Eabó 
András jeles historikusunk is meg
állapította.

A miniszternek atyja, id. Emich 
Gusztáv egyetemet végzett könyvkiadó 
volt, ki főképen a nemzeti irodalmat 
pártolta s Petőfi költeményeit is ő 
adta ki. Üzlete a negyvenes éveknek 
egyik irodalmi központja volt, mely 
1868-ban az Athéniam tulajdonába 
ment át. Mint udvari tanácsos fejezte 
be életét s 10,000 kötetes magán
könyvtárt hagyott hátra. Rendkívül 
műveli és áldozatkész szakember 
volt. Hozzá méltó a fia is.

A miniszteri kinevezés adott alkal
mat arra, hogy az ároni házak kul- 
tijrtörténeti jelentőségéről s az Emi
chek papi őséről is megemlékezzünk.

1920. május 23

A Zrínyiek.
— Visszaemlékezés a költő születésének 

300. évfordulója alkalmából. —

Irta: Porkoláb István.
„A lelkes eljár ősei sírlakahoz 
S gyújt régi fénynél új szövét- 

neket."
Ouray János. ,

1. Nemzetét igazán szerető, jó 
katona, török verő hős volt valamennyi, 
sűrűn találunk soraikban babérkoszo
rús. legendás hirü vértanukra, dicső 
honleányokra is: de áruló nem akadt 
köztük. Csupa fény és sehol semmi 
árny, annál több a vér, a könny, a 
szomorúság: a legjobbak sorsa M a
gyarországon a Habsburgok alatt.

Főrangú, ősrégi, nagy vagyonú nem
zetség sarjai, anélkül, hogy a grófi 
koronához, zászlósúri méltósághoz, 
fejedelmi vagyonhoz árulás, honfi vér 
szennye tapadna: nem osztozkodtak 
hazafiságért elkobzott vagyonokon 
sem, pedig mindezeket megengedték 
koruk erkölcsei é3 divattá tették, 
szentesítették a trón birtokosai. Az ő 
kincseiken ellenban sokan osztoz
kodtak.

Mind Nagy volt! Örök dicsőség 
nekik!

2. A Zrínyi-család: horvát ere
detű, ősrégi Sítbics nemzetség ma
gyarrá lett ága, okleveles nemzedék- 
rendje 1066-ig vezethető vissza. Ősi 
származási helye a dahnáciai Osztro- 
vica-vár, melyért cserébe /. Lajos 
magyar király a szlavóniai Zerin- 
várá t adományozza 1347-ben Subics 
Györgynek a nápolyi hadjáratban 
tanúsított vitézségéért. Ez időtől 
kezdve nevezi magát a család Zríny i
nek s helyeződik át szereplésének és 
dicsőségének színhelye mindinkább 1 
magyar földre. ,

Már Nagy Lajos, Mária  király-
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nö, Zsignwnct király-császár korában 
is — leginkább mint katonák —  elő
kelő szerepet visznek, de történeti 
hivatásuk igazán a török fellépésével 
kezdődik, mikortól fogva családi örök
ségként száll apáról fiúra az ozmán 
elleni folytonos hadakozás.

A török már a XV. század köze
pén kezdi pusztítani Horvátországot, 
melynek egyik legelőkelőbb főura: 
Zrínyi Péter, állja útját, több csatá
ban hősiesen küzdve ellene. 1495-ben 
maga is áldozata lesz egy szerencsét
len kimenetelű harcnak : IJbdina mel
lett Pál fiával együtt elesik.

finnek a törökverő hősnek az iva
déka, unokája a szigeti vértanú: 
Zrínyi Miklós, hős — a hősök közül.

Ötvennyolc éves volt, mikor 1566. 
szeptember 7-én elesett Szigetnél. 
Páratlanul mozgalmas ötvennyolc évet 
élt meg: beleesik a mohácsi vész s 
az ország három részre szakadása; 
a I labsburg-uralom gyökérverése; a 
reformáció elterjedése, —  mind oly 
események, melyek természetszerűleg 
emeltek ki egy Zrínyi Miklóst, kire 
már apáiról is fényes tradíciók, egy
szersmind súlyos kötelességek is 
szálltak.

Egész élete a török elleni hada
kozás. Már 20 éves korában Pécs 
alatt harcol, majd Hildánál verekszik 
és a veszprémmegyei Somlónál arat 
nagy diadalt. *) Dicsőségének szihelye 
mégis a HorváJ-Szlavon vidék és a 
Muraköz, sűrűn itt aratja kisebb-na- 
gyobb diadalait.

Hű Perdinánd-párti. Királya jutal
mazza is érdemeit: horvát bánná 
teszi és neki adományozza Muraközt 
s ezzel elválaszthatatlanul kapcsolva 
bele a Zrínyiek sorsát Magyarorszá
géba. A kapocs: Muraköz, az uj, 
hatalmas birtok s az ezen emelkedő 
uj otthon Csáktornya-vára. —  De 
Zrínyi Miklós jó hazafi, is voll. Csak
hogy ez a zrínyi-erény, a történelem 
tanúsága szerint, nem nagyon fért 
össze a Habsburg-király-pártisággal, 
amiért kegyvesztett is lett Perdinánd- 
nál.

Hajlott a protestantizmushoz. 
Gyermekei protestánsok, különösen 
György buzgó evangélikus, a Csák
tornya melletti Nedcljistjében 1570- 
ben protestáns vallásos iratok terjesz
tésére nyomdát állított.

György gyermekei : Miklós és
György, szintén protestánsok s mint

') A r. akkori harcon elesett 3000 török 
hullája felett emelkedő dombok Soniló-ticgy 
alatt, Dóba község határában láthatók, hol 
csontokat, rozsdás fegyverreszeket napja
inkban is vet felszínre a szántó ekéje.
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ilyenek vettek részt 1616-ban a re
formáció százéves emlékünnepén. 
Három évvel később Pázmány őket 
is áttérítette, koruk gyűlöletté fajult 
türelmetlensége azonban a protestán
sok iránt ezután sem jellemzi oly 
kirívóan tetteiket, mint a többi apos- 
tata főurakét. És ez a jellemvonás a 
XVII. században kiemelendő, mikor 
a vallási türelmetlenség a szó szoros 
értelmében tűzzel-vassal pusztított.

3. A XVII. század.. .

Voltak, akik nem alkudtak meg: 
a köznemesség egy része, a tömegek, 
a szegény papok, tanítók, bocskoros 
nemesek, egytelkesek s a jobbágyság, 
soraikban még élt a hazaszeretet: 
ők a protestánsok által kibontott 
zászlók alá sereglettek. A főutak 
között vajmi kevesen akadtak ilyenek, 
mert hiszen okét nem a hazafiság, 
hanem az egyéni érdek vezette, már 
pedig itt dús koncokon, javadalma
kon marakodni nem lehetett, el
lenben ellehetett veszíteni, ami meg 
volt: rangot, vagyont, életet, mindent. 
Voltak, akik el is veszítették még a 
fejüket i s . . .

Bocskay, Bethlen nemzeti- és val
lás-szabadságharcaival kezdődik, uj 
sérelmek nyomán fakadt jajszavakkal 
folytatódik és végződik. A közepe 
táján Zrínyi M iklós hatalmas alakja 
magaslik messze ki a törpe kortár
sak közül; a Wesselényi összeeskü-f Pünkösd napján^
vés tragédiája tetézi be a keserveket, 
kigyujtva a bujdosók és Thököly Imre 
kurucainak tábortüzeit.

Csurom-véres, könnyes szomorú
ság az egész kor: a protestantizmus 
és a katholicizmus harca tö lti be. De 
a harcot nem igazi vallásos buzga
lom sugallja, mert hiszen a sötét.hát
térből mind élesebben bontakozik ki 
a bécsi udvar érdeke: vallási jelsza
vak alatt egymással irta tn i k i a ma
gyarságot. Nem sikerült ugyan, de 
hogy mégis alapos munkát végeztek, 
bizonyítják a meg-megujuló önvé
delmi harcok. A vallási térítés >buz- 
góságára« pedig kiválóan jellemző, 
hogy míg Bocskay szabadságharca 
kezdetén az egész Magyarország ke
vés kivétellel protestáns voll és terü
letén —  a szerzeteseket és püspökö
ket is beleszámítva —  alig volt 300 
katholikus pap, addig a század vége 
felé majdnem megfordítva állt a hely
zet a protestánsok rovására.

Az egész század csupa végletekig 
menő harc. Harc a Habsburgok el
len, végső erőket megfeszítő küzdelem 
a magyarság fennmaradásáért. A 
küzdő, vérző elem a protcstánsság: 
ezé a szenvedés, de ezé az örök dicső-, 
ség is ; hogy mikor vallásáért harcolt, 
harcolt cgyszcrcmind a magyar nem
zeti érdekekért és ezáltal megmeniője 
lett az egész nemzetnek. Hogy így 
vau: a történelem bizonyítja és leta
gadni, mint ezt napjainkban tenni 
szeretnék, —  nem lehet. Épp így ta
gadhatatlan, ugyancsak e kor törté
nete bizonyítja, hogy a protestáns 
mivolt és a magyar érzés ekkor is es 
azóta is mindig elválaszthatatlan volt 
egymástól. Viszont a katholikusság 
vallási, és anyagi előnyökért mintha 
megalkudott volna néha Béccsel ma
gyarságának rovására ? !

Isten lelke, óh szent lélek, 
Pünkösd napján Téged kérlek : 
Teremts bennem tiszta szívet, 
Istenemhez mindig hívet.
Mint a szélnek zendülése,
Uj életnek pezsdülése:
Úgy a szentlélek sugara 
Legyen szívem ujulása.

Istep lelke, óh szent lélek' 
Pünkösd napján l eged kerlek: 
Gerjessz bennem égi lángot,
Ne szeressem e világot. 
IJtaimnak légy vezére,
Vezess az élet vizére.
Uram Isten, add ezt nékem 
Lelked által az igében.

Isten lelke, óh szent lélek, 
Pünkösd napján Téged kérlek : 
Járd be a földkerekséget, Q 
S gyüjts Istennek tetsző népet.
S a pusztában kik hevernek —  
Száraz csontok mind felkelnek ;
S lelket várva Téged áidnak, 
Édesatyja e világnak.

f  M adár M átyás.

T en n is -flan e ll, fehér alapon vilá
goskék vagy rózsaszín csikkal, férfi 
ingnek, vagy női alsói uhának, métere 
90 korona. Barna b a rd le t II., bélés
nek, női alsószoknyának, téli kendő
nek, métere 75 korona. Pénz előre 
beküldendő. Mintát nein küldhetünk. 
Szövetkezeteknek 10°/o árengedmény. 
Szövekezet Tés (Veszprém m.) i_ 2

^ K e res ek  megvételre faluhelyen kis 
TfajTékot belsőséggel, 8— 10 hold szán
tófölddel, réttel. Cím a kiadohiva-v 
talban. i — 3
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t E T I  K R Ó N I K A .
Nemzetgyűlés. A csonka kerületek 

algában fölmerült ellentét az elmúlt 
ipokban a két többségi pártot még 
bban elidegenítette egymástól. Az 
lések sokszor a nyilt harc és az 
d ulatos összecsapások jegyében 
lytak le. De nemcsak a két párt, 
anem amit eddig még sohasem ta- 
asztaltunk a magyar parlameitti élet 
linpadán, maguk a miniszterek a 
ros bársonyszékekből élesen hada
r ta k  egymás ellen. Minden tekin- 
tben kimagaslik azért a parlamenti 
et hétköznapi eseményei közül gróf 
eleki Pál külügyminiszternek a bé- 
iszerződéssel kapcsolatban mon- 
)tt hatalmas beszéde, mely minden 
fhvaló magyart bizakodó remény
ü l tölt el. Megoldás lapunk zártáig 
pártok között nincs. Előtérbe lé- 

itt újból egy kormányzópárt meg
aki tás a.

A békeszerződés kérdése. Az egész 
agyar közélet minden vonatkozó
iban az igazságtalan és lehetetlen 
íkeszerződés hatása alatt áll. Hogy 
itévők leszünk a párisi üzenettel, 
st ma még senki sem tudja meg- 
ondani Magyarországon. De a nem- 
ivatalos közvélemény saz egész nem
it egyértelműen tiltakozik a béke- 
'erződés elfogadása ellen s már ma 
ieg lehet állapítani megdönthetetlen 
övei azt a valóságot, hogy ha a 
ivatalos Magyarország bármi okból 
Iá is vetné magát a pillanatnyi 
ínyszer nyomásának, maga az egyé
ni es%i agyar nemzet — s nemcsak 
t, ahol szabadon lélekzünk, hanem 

megszállott területen láncra vert 
lagyarság is — ebben a megcson- 
itásban, ebben a jogfosztásban s 
iben a megrablásában ezeréves ja- 
ainknak sohasem fog látni mást, 
lint minden igazságot megcsufoló, 
rutális erőszakot és benne inegnyu- 
odni nem fog soha.

Mackensen tábornagy levele. Fejér 
ármegye törvényhatósága legutóbbi 
özgyiiléséről táviratban üdvözölte 
fackensen vezértábornagyot, a szé- 
esfehérvári huszárezred tulajdono
lt. A nagynevű hadvezér válasza 
lost érkezett meg Károlyi József 
róf főispánhoz. A válasz befejező 
arai a következők: »Istennel, kirá- 
ért és hazáért! Ez volt az én ha- 
ámnak, Poroszországnak jelszava, 
iidőn a napóleoni haderők áradata 
lyan csapást mért Poroszországra, 
ogy annak területét szétszaggatta..

E jelmondat talál most visszhangra 
— ha értesüléseim nem csalnak — 
a magyar szívekben is. A vitéz ma
gyar nép férfiasán el van szánva, 
hogy hazája épségét mindenáron 
visszaszerzi és újra felépíti. Szeren
cse fe l! Isten áldd meg Magyaror
szágot! Mélységes hódolattal köszönti 
az egész kedves magyar népet von 
Mackensen porosz királyi vezér
tábornagy.«

A svédek Magyarországnak. A 
Stockholmi Magyar Társaság utján
158.000 korona érkezett a svédektől 
a Magyar Asszonyok Nemzeti Szö
vetségéhez abból a célból, hogy azon 
a szövetség szegénysorsu magyar 
gyermekeknek cipőt vásároljon. Azon
kívül Paul Isberg kapitánynak, a Svéd 
Vörös-Kereszt budapesti megbízottjá
nak a közvetítésével száz magyar 
gyermeket visznek a nyárra Svéd
országba, továbbá azzal a tervvel 
foglalkoznak, hogy itt Budapesten svéd 
költségen gyermekotthont létesítenek. 
A Magyar Asszonyok Nemzeti Szö
vetségének magyar háziipari és mű
vészi kézimunkáknak külföldön való 
értékesítésére irányuló mozgalmát is 
a legnagyobb szeretettel karórák fel 
és a Svenska Dagbladet egyik leg
utóbbi számában lelkes hangú cikk
ben hívta fel a svéd közönség figyel
mét. A mozgalmat a svéd társada
lom legelőkelőbb hölgyei intézik. Az 
összekötő kapocs a svéd és a ma
gyar szervezetek között Leffler Béla 
ev. főgimn. tanár és a felesége, akik 
igen értékes szolgálatot tesznek ott 
a magyar ügynek.

A vasmegyei főispán beiktatása. 
Vasvármegye törvényhatósági bizott
sága a minap tartott rendkívüli köz
gyűlésén iktatta be a főispáni rúéltó- 
ságba Cziráky József grófot. Az uj 
főispán rendkívül mély benyomást 
keltő beköszöntő beszédet mondott.

—  Össze kell fognunk mindany- 
nyiunknak —  mondotta — nagy egy
séges akarással a nemzeti újjáépítés 
munkájában. Ne legyen más ambí
ciónk, mint az, hogy az ország ko
molyan dolgozó napszámosai lehes
sünk. Megemlékezett ezután a zsidó
kérdésről is. A magyar bolysevizmus 
legtipikusabb jelensége, melyet senki 
le nen-i tagadhat, az, hogy a zsidók 
szították. Ök állottak az.élére és ne
kik gyümölcsözött bőségesen az anar- 
kia konjunktúrája. Ezért' a legdivato
sabb és legkényelmesebb jelszó min
denért a zsidót okolni, csakhogy, az 
átruházott felelősség megnyugtató ér
zésével nem elégedhetünk meg. A

múltban tapasztalt érzéketlenség és 
nemtörődömség a szociális problé
mákkal szemben hajtotta a munkások 
tömegét a nagyrészt zsidó szociál
demokraták táborába. Kénytelen volt 
ahhoz szegődni, aki ügyét a magáévá 
telte s aki azt'Ígérte, hogy vele együtt 
ő érette fog harcolni. Miért engedtük, 
hogy egy idegen faj éket verjen ma
gyar és magyar közé? A szociális 
lelkűiét ne legyen többé zsidó specia
litás, amelyből osztályharc fakad, de 
legyen megujhodott hazánk alapja.

A főispáni székfoglalót viharos 
éljenzéssel kísérte a megyegyülés.

Hadifoglyaink érdekében minden
kihez! Soós Károly tábornok, honvé
delmi miniszter a Magyar Vörös-Ke
reszt Egyesület, a Move és a Hadi
foglyok hozzátartozóinak Egyesületé
vel egyetértésben felhívást bocsát ki 
az egész magyar társadalomhoz a 
magyar hadifoglyok hazaszállításá
hoz szükséges összegek minél előbb 
való előteremtése érdekében. A fel
hívás a következőket mondja:

Nem szabad megfeledkeznünk azok 
szenvedéseiről, akik évek hosszú sora 
óta messze idegenben, fehér Szibé
riában még mindig hadifogságban 
sínylődnek. E testvéreink megmen
tése lelkiismereti kötelességünk és 
becsületbeli adósságunk. A hazaszál
lítás szinte megfizethetetlennek látszó 
óriás költségeit nekünk kell visel
nünk. Ha azonban az állam ereje 
szövetkezik a társadalom áldozat- 
készségével, nincs olyan akadály, 
amelyet legyőzni ne lehetne.

A helyzet Erdélyben. A Kolozsvá- 
roz megjelenő Újság egyik legutóbbi 
számában kikel Maniu-ék ellen, akik 
szinleg demokrata politikát vallanak, 
a valóságban azonban retrograd so
vinizmus lappang frázisaik mögött. 
A kormányzótanács demokráciája kü
lönösen Kolozsvárit festett szomo
rúan. A kilenctized részében magyar 
városnak joga lett volna a közigaz
gatás magyar berendezéséhez, de a 
kormányzótanács kitette a magyar 
tisztviselőket és egy teljesen tájéko
zatlan tanácsot állított a város élére. 
Utóbb rendelettel gondoskodtak az 
autonómia visszaállításáról, de ez 
csak az autonómia karrikatúrája volt, 
mert azt sem engedték meg, hogy a 
polgárság maga válassza tisztviselőit. 
Az úgynevezett magyar demokrata 
képviselőket egyszerűen kinevezték s 
a románok összeállította választói 
jegyzékekből az derült ki, hogy Ko
lozsvárott minden fajtájú nép lakik, 
csak magyar nem.

1920. május 23.
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EGYHÁZI KÖZÉLET.
Halálozások. Czékus László abaujszán- 

lói lelkész, az ev. papigárdának egyik leg- 
tiszleletreméltóhb tagja elhunyt. Emléke 
legyen á ldott!

E a r k a s Mihály a soproni alsó evang. 
egyházmegye esperese, nagygeresdi lelkész 
rövid szenvedés után elhalt. Temetése máj.
15 én ment végbe. A szertartást Kapi Béla 
püspök végezte.

Püspöki egyházlátogatás. Raffay Sán- . 
dór dr. püspök miután előbb már a buda
pesti iskolákban püspöki vizitálást tartott, 
legutóbb a szarvasi ev tanintézeteket láto
gatta meg. Mindenütt nagy örömmel fo- 
godták.

Az állam  és egyház egymáshoz való 
viszonya volt az a tárgy, amellyel az Orsz. 
Prot. Szövetség legutóbbi felolvasó ülése 
foglalkozott. A tárgyat Kovács Sándor, a 
fővárosba menekült pozsonyi evang. theol. 
akad. tanára ismertette, felmutatván az 
egyház és állam közt levő viszonyt, az első 
ker.-ség idejétől napjainkig. Kifejtette, hogy 
az egyház keleti felében az állam az egy
házban nemcsak nagy erkölcsi, hanem po
litikai tényezőt is ismervén fel, szolgálatába 
igyekezett állítani. A császárok nemcsak 
védői, hanem törvényhozó fejei is lettek az. 
egyháznak. Ez a caesaropapistikus viszony 
a legjellegzetesebben az. orosz cár egyház- 
főségében fejlődött ki, de szolgává, élet
telenné is tette az egyházat. Nyugaton, a 
kedvező politikai alakulások segítségével, 
egészen ellentétes irányúvá fejlődött az 
egyház és állam viszonya, ahol a vezető 
szerepel a római püspökség, illetve a pap
ság ragadta magához s az állami hatalom 
fölé igyekezett emelkedni. A reformációban 
a lutheri reformáció elfogadta az állami, 
illetve fejedelmi védelmet, de igyekezett 
elkülöníteni egymástól az egyház es az á l
lam munkamezöit; míg a kálvini refor
máció teljesen elutasította az államnak az 
egyház ügyeibe való beavatkozását. Az 
újabb idők az állam és az egyház viszo
nyának kettős irányát fejtették ki. Az ame
rikai irány, mely az államot és az egyházat 
teljesen függetleníti egymástól, a „szabad 
egyház a szabad államban" elvét vallja. 
Ennek az iránynak a túlhajtása a szociálista- 
kommunista felfogás, amely az egyházat 
nemcsak elválasztja az állandói, hanem 
annak megsemmisítésére is törekszik. A, 
másik irány az európai, amely hazánkban 
is érvényesül, az állam és egyház békés 
együttműködésére törekszik s az egyházat 
állami védelemben és támogatásban része
síti. Az előadó szerint a „szabad egyház 
a szabad államban" elve csak ott valósít
ható meg teljesen, ahol egészen új állam
alakulás történik és nincsenek megszünte
tendő ősi összeköttetések. Hazánkban egy
ház és állam kezdettől fogva együtt é lt ; 
éppen ezért nálunk csak az európai rend
szer tarthat fenn consolidált állapotokat. 
A tárgyhoz néhányan hozzászólottak s kö
zöttük egy baptista felszólaló, az előadóval 
szemben az amerikai rendszer helyességét 
hangsúlyozta. V  Báró Kaas Albert azt a 
támadást utasította vissza, amelyet előző 
heti előadása miatt a Nemzeti Újság szer
kesztője intézett s hangsúlyozta, hogy a 
kér. testvériséget nem azok bontják meg, 
akik az igazságot őszintén megmondják, 
hanem azok, akik annak elferdítésével és 
elhallgatásával célzatosan hamis világításba 
helyezik a tényeket és az. igazat megmon-
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dókat. — Végül Ladányi N. bizonyította be 
Rainer tanár állításával szemben, hogy a 
rkath. egyházi és alapítványi vagyon királyi 
eredetű részét az Árpádházi királyok nem 
a saját családi vagyonukból, hanem a ko
rona, tehát az állam vagyonából és jöve
delmeiből adományozták.

A Dunántúli Luther-Szövetség április 
25-ikén Oérczén tartott szövetségi ünne
pélyt a következő programmal: 1. Szabó 
Sámuel lelkész, imádkozott és bibliát olva
sott. 2. Kapi Gyula „Halál és örök élet" 
c énekét előadta Csery Ferenc tanító veze
tésével a gyermekkar. 3. Sántha Károly, 
„Addig reád sír ne boruljon" c. költemé
nyét szavalta Tóth Béla. 4. „Az élő könyv" 
cím alatt a bibliáról szabad előadást tar
tott Patyi Sándor tanító. 5. Sántha Károly, 
„Háborgó tenger" c. költeményét szavalta 
Lakos István. 6. Patyi Sándor tanító veze
tésével énekelt az evang. ifjúsági egylet 
énekkara. 7. „Alszik a leányzó* c. költe
ményt Szabó Sámueltől szavalta Balogh 
Lidiké. 8. A Luther-Szövetségei ismertette 
Molitorisz János ostffyasszonyfai ev. lelkész. 
9. Szabó Sámuel „Jefte* c. versét szavalta 
Bólla Jolánka. Ima. Himnusz. — A gerceiek 
már eddig is szép számmal léptek be a 
Szövetség tagjai sorába, minden remény
ségünk meg lehet hozzá, hogy a jövőben 
még inkább támogatni fogják Szövetsé
günket Offertorium: 292 58 K.

Igazgatósági ülés. A dunántúli evang. 
egyház.ker. könyvnyomda r. t. május ho 
11-én a győri ev. egyházközség tanácster
mében igazgatósági ülést tartott.

Battyándon a jugoszlávok az ev. iskola 
berendezését összerombolták, a könyvtárt 
széjjelszórták, úgy hogy az. előadásokat be 
kelletett szüntetni. Az egyházközség az. an
tant missióhoz fordult védelemért.

Vönöczkön áldoztak az oroszországi 
foglyok javára 4156 K, erdélyiek részére off. 
263 K. Luther-Szövetségbe 126-an léptek be 
— kettő alapitó — s befolyt tagsági díjakban 
1246 K. Takács Márton felügyelő 100 és 
Vargyai Fercncné jótékonycélokra 50 K, 
Hőbe Károlyné árvák részére 10 K, özv. 
Kovács Istvánná beteg ágyán harangokra 
60 koronát.

A kaposvári ^gyülekezet nőegylete 1920 
ápffiíT 18-anTényesen sikerült vallásos es
télyt rendezett. A fiatal /gyülekezet életké
pességének már számos jelét adta eddig is. 
A gyülekezet vezetősége állandóan munkál
kodik nemes célok megvalósításáért. Az 
egyházsz.eretet és áldozatkészség tevékeny 
és cselekvő. A rendkívüli gazdag, változa
tos műsor számait itt közöljük: 1. Meg
nyitó beszéd. Tartotta: Takáts Béla. ev. 
lelkész 2. „Hungária nagypéntekje." Éne
kelte a vegyeskar. Vezette dr. Ittzés Zsig- 
mond 3. Vonós négyes. Játszották: dr. 
Molnár István, dr. Sáray Sándor, Somogyi 
Jenő és dr. Ittzés Zsigmond. 4. „Nemzeti 
szenvedés — nemzeti megváltás.* Szabad- 
előadás. Tartotta : dr. Kovács Sándor theo- 
logia akadémia igazgatója 5. Liszt Ferenc: 
„Á Lorelei.u Énekelte : Krinu Olt?a. Zongo
rán kisérte: Alleram Rezsőne. u. Fejes Ist
ván: „Az utolsó honvéd.* Szavalta: Mar
ton Géza. 7. Liszt Ferenc: „H-moll ballada." 
Zongorán játszotta: Kasza Dezsőné. 8. Kapi 
Gyula : 100. Zsoltár. Énekelte a vegyeskar. 
Vezető: Kring Gyula. Gonddal, müvés/i 
érzéssel összeállított szép együttes. Az 
eredmény erkölcsiekben, anyagiakban egya
ránt gazdag v o lt: lélekmeggazdagodás és 
a jó szívek ezrekre rugó adományai. Az
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összjövedelem 7173 K volt, tiszta jövöde- 
lem ebből 4898 K. Ebből 1224 50 K a ha
difogoly alapra, 1224 50 K a kaposvári nő
egylet pénztárába folyt be. a Dunántúli 
Luther-Szövetség pedig 2449 K-át nyugtáz. 
Gyönyörű eredmény!

A pórládonyi és berektompaházi köz
ségek lakói ismét 180 tojással adakoztak 
a szombathelyi vakokat gyámolitó intézet
nek.

A Luther-Társaság gazdasági b izo tt
sága elhatározta f évi április 15-én íartotl 
ülésén, hogy kiadványait és könyvkereske
désében raktáron levő egyéb áruit kolpor
tázs utján is igyekszik értékesíteni. Ezzé 
az intézkedéssel meg akarja könnyíteni z 
vidéken lakó közönségnek az Írószerek 
tankönyvek, vallásos jellegű képek és z 
lélek építésére szánt egyéb szellemi tenné 
kék beszerzését. ,

A budai evang. hitközség folyó év 
április 18-án lélekemelő ünnepély kereté 
ben igtatta be hivatalukba újonnan meg 
választott tisztviselőit és az. egvháztanácsol 
Az. isteni tiszteletet Lutherünk „Veni Sande“ 
jének eléneklése nyitotta meg, mely utál 
Farkas Győző másodlelkész Efez. 4, 1 —' 
szövegét olvasta fel és lendületteljes ima 
ban emelte föl a közönség lelkét az Fg. 
Urához kérvén atyai áldását hivő gyerme 
keire. Majd az. „Erős vár a mi Istenünk 
című bizalomgerjesztő énekünk elrengés 
után S/ücs Gabor lelkész, lépett az. oltá 
elé s Luk. 9, 62 alapján szívből buzgó 
szíveket buzdító beszédben élénk vonások 
kai vá/.olla a hitközség vezetőségének fe 
adatait. Az. isteni tisztelet befejezése utá 
az ünneplő közönség Szűcs Gábor leiké« 
és Sándy Gyula gondnok elnöklése ala 
közgyűléssé alakulván Pap lilék ny. állan 
titkár, megválasztott felügyelő s Schule 
János lanái1; Inásödféíügyél5 letérték a li 
vatalos esküt és azután az elnökségen In 
lyeiket elfoglalták. Következett a többi lisz 
viselő s az egyháztanácsosok eskütétel 
Felvonultak a hitközségi élet szerveim 
képviselői, hogy üdvözöljék a felügyelőke 
Az ünnepélyt a nemzeti Hymnus fel/endii 
hangjai rekesztették be.

A csánigi gyülekezet buzgó gondnok 
ifj. Oömböcz Sándor és atyja, id. üömböi 
Sándor, annak emlékére, hogy 1919 nover 
bér 1-én Kapi Béla püspök a csánigi i 
répczelaki gyülekezetei meglátogatta, áld 
zatkészségiik jeléül a csánigi gyülekez 
javára és a répczelak—csánjgi egyesi 
gyülekezet javára egyházfentartási cél! 
500—500 K alapítványt tettek.

Szentgotthárd. Rendes évi közgyűlés 
április 25-én tartotta, mely alkalomn 
buzgó fohász után a lelkész hálás kösz 
netét nyilvánította, a gyülekezet tagjain 
az elmúlt nehéz napokban tapasztalt Iá 
goló egyházszeretetükért, hitükhöz vi 
erős ragaszkodásukért, áldozatkészségü 
ért. Különösen meleg elismeréssel adózi 
Mayer Károly ny. járásbiró, gyűl. felfigyel 
nek buzgóságáért, aki a templomban 
kántor nem lévén — a kántori tisztet c 
(eláldozó lelkiismeretes buzgősággal t. 
be. A számadások folyamán megállapít; 
nyert, hogy a gyülekezel nek az 1919 
év folyamán bevétele 12.165 66 K, kiadá 
10.310 76 K. Az egyháztagok az elmúlt es 
tendőben a rendes egyházi járulékokn 
négyszeresét fizették be önkéntes felajá 
lás utján. Az adózó gyülekezeti tagok s> 
ma 98 volt. A gyülekezet alapító tagn 
belépett a Luther-Szövetségbe.
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Az iharosi leányegyház Héric Jenőt 
egyhangúlag kántortanítójává választotta. 
Isten áldása legyen a jóra igyekező gyüle
kezeten és buzgó fiatal tanítóján.

Imádkozó le lkek. A nyugdíjas pap<jk 
és özvegy papnék részére gyűjtöttek a gyü
lekezetben. A felhívás, jót tegyetek minde
nekkel, kiváltképen a ti hitetek cselédivei, 
különösen erős visszhangra talált két imád
kozó lélekben Szentgotthárdon Horváth 
Vilma és Decker Erzsébet leányzók önel
határozásukból szolgálatban álló barátnőik 
körében a fenti célra 102‘40 K gyöjlötlek. 
Ebből adakoztak: Németh Erzsi, Decker 
Erzsi, Horváth Vilma 20—20 K, Kovács 
Róza, Ciérnyi Lina, Kovács Szidi 10—10 K, 
Doncsecs Ilona 5 K, Kardos Páni 4 K, Obál 
Vilma 2 K, Dervarics Mariska 1*40 K. íme 
az imádkozó lelkek legszebb istentisztelete.

CSALÁDI ÉRTESÍTŐ.
Halálozás. Alulírottak úgy a maguk, 

valamint az összes rokonság nevében mély 
fájdalomtól megtört, de Isten akaratában 
■megnyugvó szívvel tudatják, hogy felejthe
tetlen kis leányuk, a szerető szívű, hűséges 
testvér, unoka és rokon Szutter Sárika 
tanitónőképző-intézeti növendék folyó hó 
7-én reggel 3A5 órakor hosszú szenvedés 
után életének 18. évében elhunyt. Pápa, 
1920. évi május hó 7 én. Ártatlan, nemes 
lelked emlékét örökké szívünkben őrizzük ! 
Soha el nem múló, hü szeretetünk tegye 
boldoggá csendes álmodat! Szutter Dániel 
és Halász Mária szülei. Szutter László, 
Szutter Zoltán, Szutter Mária férj. Kom
játhy Istvánná lestvérei. Komjáthy István 
sógora. Özv Halász Istvánná nagyanyja.

II I K  I-C K .
A kü lfö ld i sajtó véleménye a béké

rő l. A külföldi sajtónak legtekintélyesebb 
része a magyar delegációnak átnyújtott 
békeszerződés tartalmáról tudomást sze
rezve, csodálatos egyöntetűséggel Ítéli el 
a szövetséges hatalmak békepolitikájának 
legújabb torzszüleményét. Valamennyi rossz 
békeszerződés között ez a legroszszabb.

Zripyl-ünnep Nagykanizsán. Nagy
szabású Zrínyi ünnepély volt Nagykani
zsán. Az ünnepélyen egy muraközi szónok 
magyar hazafiságtól lángoló horvátnyelvii 
beszédet intézett a jelen volt horvátokhoz, 
akik felemelt kézzel esküdtek hűséget 
Magyarországnak és megfogadták, hogy 
ha kell, fegyverrel is megvédelmezik azt,

A nemzetrágal niazók ellen. Ferdinándy 
igazságügy miniszter a legközelebb törvény
javaslatot fog a Ház elé terjeszteni a 
nemzetrágalmazás szigorú megbüntetéséről. 
Az új törvény alapja az, hogy senki, meg- 
torlatlanul hazugsággal és rágalmakkal a 
nemzetet ne illethesse.

Szabad üzletet kö tn i a m agyarral. 
Londoni jelentés szerint az angol kormány 
megengedte, hogy üzletkötések történhes
senek (pénzügyi természetűek is) angol és 
magyar bankok s magáncégek között.

Fülvilágositás irkuck i fog lyokró l. 
Irkuckból hazatért hadifogoly tiszt fölvilá- 
goiitást ad az irkucki hadifoglyok és a

volt 86. közös gyalogezredbeli fogoly tisztek 
hozzátartozóinak minden pénteken Buda
pesten délután 5—7 óra között (Andrássy ut
8. alatt) a Hozzátartozók Szövetségében. 
Fényképet ajánlatos elhozni.

Visszatérítés a kényszerkölcsötiből. 
A pénzügyminiszter nyilatkozata szerint 
bizonyos visszatérítés lesz a kényszerköl- 
csön céljaira beszolgáltatott összegekből. 
A köztisztviselőknek 5000, a kisemberek
nek 2—3000 koronáig térítenek majd vissza, 
az utóbbiaknak szigorú egyéni megítélés 
alapján.

Kétkoronásból száz koronát, egyko- 
ronásból ötven koronát fogad el a posta.
A kereskedelmi miniszter nemrég rende
letileg megállapította az aprópénzzel való 
befizetés határát. A postán kétkoronással 
csak száz koronáig, egykoronással pedig 
csak ötven koronáig lehet fizetni.

T ilos  gabonát és lisz te t szállítani. 
A vasúti közegek figyelmét újra felhívják 
arra a rendelkezésre, amely szerint élel
miszer, igy tehát gabona és liszt is, uti- 
podgyászban, még szállítási igazolvánnyal 
sem szállítható. A vasúti közegek köteles
sége tehát, hogy az utipodgyászokat ebből 
a szempontból már feladásukkor megvizs
gálják. E iért az utipodgyászokat a jövőben 
a budapesti pályaudvarokon csak újabb 
megfelelő vizsgálat után fogják kiszolgál
tatni. A napokban olyan rendeletet is fog 
kiadni a kormány, amely a gabonának és 
lisztnek postán való szállítását tilalmazza 
és e tilalom áthágását kihágásnak minősiti

A gyú jtó  forgalm a. A miniszterelnök 
megjelent rendelete értelmében az ország
nak meg nem szállott területein termelt, 
avagy megszállott területeiről vagy külföld
ről behozott gyújtó forgalma nem esik 
korlátozás alá.

Dolgoznak a németek. A márka nem 
ok nélkül emelkedik világszerte. A több- 
termelés Németországban nem jelszó, ha
nem valóság Példa erre. az esszeni Krupp- 
gyár, mely olyan sikerrel tért át a béke
termelésre, hogy munkáslétszáma már
48.000 főre rúg, holott az üzem háborúban 
csak 39.000 embert foglalkoztatott Itt kell 
megemlékeznünk arról, hogy Dernburg 
Bernát legutóbb kimutatta, hogy amennyi
ben 8 órás munkaidő helyett a 9 órásat 
léptetnék életbe, ebben az esetben a né
met ipari termelés évi 27 milliárd márká
val emelkednék, ami nem volna kis dolog 
az •*ország rekonstruálása nézőpontjából.

Nyilvános nyugtázás.
Szegénysorsu theologusok segélye

zésére újabban a következő adományok 
érkeztek a tlieol. főiskola igazgatósághoz : 
Polgár Sándor, Tárnokréti (üyőrmegye,) 
Kovács Zs. lelkész utján 40 K, a lovász- 
patonai gyülekezet gyűjtése Szalay Mihály 
lelkész utján 820 K (420 K lebélyegzett 
kékpénzben, 400 K „pénztári elismervény“ - 
ben); a szentgotthárdi missziói gyülekezet 
gyűjtése Czipott Géza lelkész utján 273 K, 
Alsórőaök leányegyház 61 K, Ilarangszó 
utján szentmártoni Radó Lajos Répczelak 
200 K, Szekeres Teréz Lovás/patona 20 K. 
Fogadják az adományozók és gyűjtők ezen 
az utón is őszinte, hálás köszönétünk nyil
vánítását. — Stráner Vilmos, theol. főisk. 
h. igazgató.

1920. május 23.

Hirdetések.
Német ajkú, mindenes cselédleányt 

keresek mielőbbi belépésre. Jó bánás
mód biztosíttatik. Békés M.-né Győr,
V. kér. Főtér 2. sz. 1—2

P á ly áza ti hirdetés.
Az ózdi ág. hitv. ev. missziói egy

ház, tekintettel a helyben és vidéken 
hét iskolában végzett hitoktatásra és 
lelkészt szolgálatokra, sürgősen se
gédlelkészt óhajt alkalmazni. Jöve
delme : lakás, fűtés és világítás mel
lett évi 2400 (kettőezer négyszáz) 
korona törzsfizetés és 3600 (három
ezer hatszáz) korona drágasági pót
lék, havonta utólagos részletekben 
fizetve. Az okmányokkal felszerelt 
pályázati kérvény a lelkészi hivatal
hoz Ózd, Borsod vm. küldendő.

1 - 2

A rákospalotai egyház egy val
lástanári állást óhajt egyelőre, ad
dig is, amíg a hivány fönhatósági 
jóváhagyást nyer, ideiglenesen be
tölteni.

Szives megkeresések ev. egyház 
lelkészi hivatalához Rákospalota 
címzendök. i—2

Az iharosberényi evang, gyüleke
zet a II. tanítói állásra pályázatot 
hirdet. Készpénzjavadalma 520 kor. 
s egy szoba a gyülekezettől, a többi 
államsegély. Kötelessége: a IV — VI. 
osztály tanítása és kántorizálás. Pá
lyázati hatpridő június 1. Pályázatok 
a lelkészi hivatalhoz küldendők.

Legszebb ajándék konfir
mandusoknak a Paulik-féle 
Konfirmációi emlékkönyv!
Ára díszes vászonkötésben 45 K- 
Megrendelhető egy levelezőlapon 
a Luther-Társaság könyvkereske
désében, Budapest Vili., Szentki
rályi utca 51/a, ahol mindenféle 
énekeskönyvek, imakönyvek, bib
liák, vallásos érzelmű elbeszélések, 
ifjúsági szépirodalmi müvek is 

kaphatók.

Nyomatott Welliach Béla villamüzemü könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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F e le ld *  s z e rk e e z td  

K a  k ia d ó ;

S7.ALAY MI HÁLY.
T á r » * z e r k e » z tő :

NÉMETH KÁROLY.

K é z ira to k  L o v é *z p n to n rtra  

IV e ^ z p ré m m e g y e ), e ld fi 
z e t*» l 'J ijak, re k la m á e U H  

a  H A R A N 0 3 /Ó  k la d ó h lv a  

la li in a k  S z e n te o t th á r d r a  

, V is v ir  m ez,y«) k iild e n d d k  
F ld d z e té s t e lfo g a d  

« r in d e n  e va n g . le lk és z  A» 

ta n ító

E V A N G É L I K U S  N É P L A P .
Alapította £ Kapi Béla 1910-ben.

Szerkeszti s ■ kiadóhiva
ta l vezető je:

C Z IP  O T T  G É Z A
8Z E N TO O T TH Á R D

(V a s v A rm e g y e .)

A „H a ra n g szó " előfizetési 
é ra : f é l  é v r e  közvetlen  
küldéssel 2 0  kor., csopor
tos küldéssel (legkevesebb  

10 példány) 18 korona.
A „H a ra n g s zó “  te r je s z 
tésére befolyt adom ányok
ból szórványban lakó hl 
veinknek Ingyenpéldányo  

kát küldünk.
M egje len ik  m inden vasár

nap.
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Viharban.
Zúg, zúg a hideg, sebes szél 

I, S viharos szárnyún a felhő repül.
Félve lapul meg, ami él.

• A kis madár az ágra települ.
, „ Magát bőszítve sikolt a vihar,
[' Homályba vesztő porfelhőt kavar.

A kts madár ül,' védett rejtekén, 
f Miút kis gyermek édesanyja ölén.

. r
f*;:7aig,. zúg az élet v iharja,

ÍV  Fekete szárnyán sötét gond repül. 
,'j^árhova elér hatalma, —

. * Öyarló ember hiába menekül.
'.  If kora hitet adj jó Istenein,
Lpilfegy mikor vihar támad ellenem : 

llg y  üljek kegyelmed árnyékában, 
Mint viharban kis madár az ágon.

Balogh István.

Föl a szívekkel!
Mire e sorok napvilágot látnak s 

a i Harangszó« június 6-iki száma 
mindenfelé bekopogtat a csendes kis 
hajlékokba, ahol sírnak időst a .bús 
magyarok: a kormány kifejezetten a 
kényszerhelyzet hatása alatt, aláírta 
már a békeszerződést, amely béke- 
szerződés tulajdon képen Szent István 
birodalmának halálos ítéletét, koro
nájának barbár széttördelését és pa
lástjának a zsoldosok közt való szét
osztását jelenti.

Hiábavaló volt tehát Apponyi 
minden ékesszólása, a magyar béke
delegáció emberfeletti munkája. Hiába 
egy Keynes, Asquith, Newton, Mon
tagu, Nitti intő szózatai Millerand és 
társai Hunniát halálra ítélték s eme 
halálos ítéletük melleit mindvégig ki 
is tartottak.

A kormány megbízásából, a körül
mények kényszerítő hatása alatt M a
gyarország halálos ítéletét azonban

K .  ’ i . .

hiába írta alá Teleki Pál külügymi
niszter, a magyar nemzet sohasem 
fog belenyugodni megcsonkításába, 
sohasem fogja elviselni ezeréves ja
vainak ezt az égbekiáltó kifosztását. 
Nem, nem, soha 1 Mert ha mi kény
szerítve alá is írtuk halálos ítéletün
ket, az Élet nem fogja aláírni, annyi 
bizonyos. Az Élet, az igazságnak lel
ke, ereje, mely gyári kémények füst
jében, az eke szarva mellett görnyedő 
földmives verejtékében és a világot 
behálózó gazdasági törekvések min
den összefoglaló erejében nyilvánul 
meg és melynek legfőbb igazsága, 
hogy a lélekzéshez való jogától «meg
fosztani senkit sem lehet.

És az Élet, az igazság lelk'e, ereje 
a megpróbáltatás eme nehéz napjai
ban máris biztató jóbarátként köze
leg felénk: megfeszített erővel, szel
lemi és gazdasági kultúránk magas 
fokával hamarább, mintsem gondol
juk, visszahódítjuk azt, amit árulás 
utján átmenetileg elvesztettünk I

Föl tehát a szívekkel én jó keresz
tyén magyar népem! Jelszavad le
gyen : imádkozzál és dolgozzál! Ne 
feledd: imádsággal megszentelt munka 
Magyarországot hamar talpraállítja. 
Hunnia Isten segítségével szorgalmas 
munkával, vas akarattal erősebb, 
gazdagabb, virágzóbb, nagyobb lesz, 
mint volt valaha.

Föl a szívekkel, össze a kezekkel 
s akkor a kassai dóm öreg harangja 
nem sokáig siratja nagy Rákóczy 
második bujdosását,* Késmárk felől 
Thökölyinek lelke nem sokáig sír bele 
az esti szellőbe, Erdélynek bérces 
virányai, Hargitta rengetege, kincses 
Kőlozsvár, Temesnek, Szigetnek vára 
nem lesz sokáig hazát áruló zsebrá
kok bére, apáink büszkesége, alma 
materünk ősi fészke, Sopron mienk 
marad mindörökké. Csak föl a szívek
kel, össze a kezekkel!

A Zrínyiek.
— Visszaemlékezés a költő születésének 

300. évfordulója alkalmából. —

Ir ta : Porkoláb István.

„A lelkes eljár ősei sírlakához 
S gyújt régi fénynél új szövét- 

neket.“
2 üaray János.

4. A Z rín y iek !.. .
Kétségkívül legnagyobb közöttük 

Györgynek és Széchy Magdolnának 
a f ia : Miklós. Háromszázév előtt : 
1620. május 1-én született az ozalji- 
várban, Zágráb-megyében. Gyermek
éveit Csáktornyán töltötte, iskoláit 
öccsével: Péterrel, Gráczban kezdte, 
majd a nagyszombati jezsuitáknál 
folytatta Pázmány személyes felügye
lete alatt. Lángszellemét a jő iskolák 
s hatalmas pátrónusa: Pázmány,
veleszületett vitézségét már kora ifjú
ságában a harcmezők fejlesztették. 
Egyéni qualitásai nagyra praedesti- 
náltak, hogy valóban azzá lehessen, 
dem kellett más, csak, mint maga 
mondá: „Sors bona —  n ih il a lu id !“

És Zrínyi Miklósból lett is Isten 
kegyelméből való költő, páratlan mint 
ilyen nemcsak korában, hanem még 
azon túl is jó sokáig. Jeles hadvezér; 
csatát soha el nem veszített, pedig 
se szere, se száma, melyeket a tö
rökkel megvívott. Törökveró hős; 
nevét az akkor ismert világon min
denütt dicsőítve említik. Hadtudomá
nyi iró ;  munkái egy színvonalon 
állanak kora legkiválóbb hadvezéré
nek: Montecuccolinak müveivel, kihez 
sokoldalú genialitás tekintetében kü
lönben is hasonlított. Előkelő rangot, 
fejedelmi vagyont, fényes családi 
emlékeket örökölt ugyan, de elsővé 
az elsők közt mégsem ezek tették, 
önmaga tette magát naggyá, egyéni 
tulajdonai, erényei emelték ki maga
san korából. Tiszta erkölcsű, nem-
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zetéért élő-haló igaz magyar; szá
zada Széchenyije, aki pusztuld hazája 
sorsának javításán töpreng szüntelen. 
Hisz, remél, bízik nemzete életké
pességében és bár újabb és újabb 
csalódások érik, nem szűnik meg 
karddal, tollal, a diplomácia fegyve
reivel egész életén át szolgálni ha
záját.

Buzgó katholikus, szereti a saját 
vallását és éppen ezért tiszteletben 
tartja a másokét. Korában példátlanul 
á ll a protestánsokkal szembeni jóin
dulata. Nemcsak türelmes irányuk
ban, hanem megbecsüli és pártfogolja 
őket.

A soproni evangélikusok érdeké
ben Lipót királyhoz kérvénnyel, a 
nádorhoz, Schwarzenberg főkamarás
hoz és Portia titkostanácsoshoz le
véllel fordul (1658.). —  Méltányos 
ügyet pártfogolt, mert a soproni 
evangélikusságnak még a saját temp
loma (ekkor a Szent-Mihály templom 
volt az övék) után is a katholikus 
plébánosnak kellett harangozási pénzt 
fizetni. Ezért pereskedtek s ezen 
ügy békés és igazságos elintézését 
szorgalmazta Zrínyi.1)

Legvitézebb katonái protestánsok 
s hadait is előszeretettel mustrálta 
soraikból, mivel —  saját kijelentése 
szerint ,— jobb katonáknak tartotta 
őket a katholikusoknál. Hadai lelki 
gondozására gyakorta hivott seregébe 
prédikátorokat. Legbizalmasabb em
bereinek egyike, a nagy evangélikus:

% L . : Payr S. Egyháztört. Emlékek,
I. köt. 200 1.

m T  A  R  O  A . I !  

Felejtés.
Elbeszélés; Irta: Cstte Károly.

A terebélyes gyümölcsfák, mint 
megannyi csodás nagy bokréták virí
tottak teljes ragyogd pompájukban az 
udvaron; A fák virágain ezernyi méh 
zümmögése olvadt egybe, mint valami 
távolból hangzó tündéri zene. Színes 
szárnyú lepkék szálltak virágról- 
virágra, s kergetőztek a verőfényes 
levegőben.

iS hogy teljesebb, ragyogóbb, bá- 
jolóbb legyen a tündöklő tavaszi kép, 
a lakóház verandájáról öt kis egész
séges, vidám, kacagó leánytestvér 
szökdécselt ki az udvarra. A legki
sebb tipegve járó babácskát tiszta 
arcú, mosolygós szemű kis dajka 
vezette. A virágos fák alatt körbe 
fogózkodtak s járták mindannyian

Mittnyédy István, sűrűn fordult meg 
udvarában, 1664. áprilisában is hozzá 
menendő, hadaihoz tábori papnak 
hívta Fekete István kőszegi prédi
kátort.1)

Wittnyédyhez, a Wesselényi össze
esküvés legbuzgóbb tagjához való 
viszonya jellemzi Zrínyinek a dinasz
tiához való viszonyát is. Zrínyit hír, 
dicsőség, hatalom, népszerűség kör
nyezi haza- és világszerte, a török 
elleni hősi harcaiért a pápa és a 
külföldi fejedelmek halrrtbzzák el ke
gyeikkel ; mind oly okok, melyek a 
bécsi udvar féltékenységét egyre élesz
tik ellene. Amúgy is gyanús már ré
gen, mert nyilván való, hogy szívén 
viseli hazája sorsát, ez pepiig —  tud
juk —  Habsburg szempontból soha
sem volt erény, annál inkább bűn 
és minden más érdemet lenyomott. 
Terveit is sejtik, amiket szövöget- 
fonogat. „H ogy édes nemzetünkre tel
jes végromlás ne szakadjon “ — írja —  
irányítja a Wesselényi összeesküvést 
megelőző szabadság mozgalmakat. 
Nagy és nemes a célja: egyesíteni a 
keresztyén magyarságot: katholikiist, 
protestánst egyaránt, a közös ellen
ség : a török és a német ellen! Korát 
messze-messze túlszárnyaló eszmék! 
Annyira messze, hogy halála után 
két és fél évszázadnak kellett eltelni, 
amig napjainkban, az általa kijelölt 
útra lépett a magyarság Eszméi Ma 
aktuálisak 1

Ha nagyszabású terveit, hijján a 
megértésnek, meg nem valósíthatta

J) Ugyanott, 235. lap.

dalolva a körtáncot. *
Derűsek, vidámak voltak a gyer

mekek s legboldogabb volt valamennyi 
közt Mariska, a kis dajka. Legvidá
mabb játék közben azonban elhalt 
ajakaról a játékdal, csillogó szemé
ben sejtelmes ijedtség villant meg. 
Merően nézett a kapuszin felé, lionnét 
ünnapies öltözetű falusi anyóka 
ballagott befelé bátortalan léptekkel.

—  Nini, jön a Mariska mamája I 
—  kiáltotta Piroska s kiugrott a 
körből. Felbomlott teljesen a körtánc, 
iramodtak a gyermekek Mariska 
után, aki édesanyja elé sietett aggo
dalmas szívvel. Mert hát valami nagy 
okának kell lenni, hogy most hét
köznapon, a legsürgősebb kapálás 
idején meglátogatja.

Jóidéig a kapuszin sarkában sug- 
dozódtak.

— Jaj, én nem merem megmon
dani a tekintetes asszonynak! tördelte 
Mariska kis kezét kétségbeesetten.

volna is teljességükben, azért a tra
gédiák bizonyára nem követik oly 
sűrűn egymást nemzetünk történeté
ben és más véget ér a Wesselényi 
összeesküvés is, ha 1664 november
18-án, a kiírzsaneci erdőben, be nem 
következik tragikus halála. De a „sors 
bona“ hütelén lett már ekkor a Zrí
nyiekhez és messze elkerülte Magyar- 
országot is.

Becsben jól tudták: mit jelent Zrí
nyi elvesztése: mert míg az egész 
müveit világ őszintén meggyászolta, 
addig a bécsi udvar nagyon megörven
dett — írja az egykorú — halála híré
nek és a kanizsai török lövetett örömöt.

5. A bécsi udvar erkölcsei közé 
tartozott: megígérni mindent, de be 
nem tartani semmit. így csak termé
szetes, hogy Bethlen által kivívott 
szabadságjogok is írott maiasztok 
maradtak, mihelyt nem volt, aki fegy
verrel őrködjön felettük. Bethlen ko
rát követő fél évszázad alatt nem
csak megismétlődtek a múltak sérel- 
mei, hanem hallatlanabbakkal tetéződ- 
tekj azok.

A magyar- és protestáns-irtásban, > 
a sérelmek végletekig vitelében járt 
elől e kor számos sötét alakja közt 
is egyike a legfeketébbeknek : Szelep- \ 
csényi György kancellár, kalocsai ér
sek, hosszú élete utolsó 20 évében 
esztergomi prímás. A protestánsok 
történetébe vérrel irta be a nevét, de 
gyüjlölték a katliolikusok is. Saját 
hitsorsa és kortársa, gróf Nádasdy 
Ferenc, a vértanú, írja róla íOratio- 
jábaru :

—  Hisz megmondom én. Neked 
egy szót sem kell mondanod.

— Akkor is félek !. . . Jaj, én úgy 
fé le k ... éji úgy nem szeretem a 
dolgot. . ,

Elrejtőzött aztán Mariska a ri- 
bizke , bokrok mögé, onnét figyelt, 
hallgatózott szívszorongva.

—• Azt csak nem teszi, édes Cserné 
asszony, hogy ilyenkor, a legrosszabb 
időszakban viszi el leányát tőlünk!
—  hallatszott az úrnő méltatlankodó 
hangja a verandáról.

—  Én is igen restellem a dolgot, 
édes tekintetes asszony, de megbo
csásson, nem tehetek róla ! — men- 
tegetődzött a szegény zsellér asszony.
— Elromlott a kis házam teteje, 
beesik szobámba az eső. Uj zsupp 
kell bizony rá, de most ebben a 
szörnyű világban borzasztó pénzbe 
kerül az is. Pedig nekem semmim 
sincs. Azért gondoltam, hogy besze
gődök leányommal együtt részben
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„H a  iff az, hogy a hal a fejétől 
bázhöilik, élő képet találsz a magyar- 
országi prímás érsekben, kinek esze, 
mint a világnak négy részéről fú jó  
forgószél, irigysége, m int az eb, nem
zete cseh, de inkább tót, k i ordít,'vi
sit a hamis mammonára. Édes mézet 
nyal ajkain, midőn szemtelenül hazad. 
Gyalázatos fösvénysége, rendetlen 
magaviseleté, ocsmány, disznó részeg
sége világ előtt nyilván vagyon; soha 
életének rendibe maga erszényéből se 
Isién tisztességére, se hazájáért, se 
barátjáért, se atya fiáért noha ökör-, 
ló-, disznó-pásztor elég vagyon szű
kölködő köztük, de mégis semmit k i 
nem ad, hanem az Antikrisztusnak 
gyű jt la tra i És mégis neki vagyon 
az oltalmazónál (a császárnál) hitele, 
minden jó, ami ő neki tetszik. M illió 
kat érne, mennyi jószágokat a Koro
nának haszna nélkül elharácsolt, egy
házi tiszteket, bencficiumokat adott 
cl pénzen s nincs oly hamisság, mi 
nála pénzen nem áras. . .  Ezeket az 
oltalmazó/: (Lipót császár és az ud
vara) nyilván tudják, tiirik , mert ta
pasztalják, hogy édes nemzetünkre 
hasonlók á lta l romlásnak kell követ
kezni. “

Ez a Szelepcsényi volt a legbe
folyásosabb „m agyar“ Lipót udvará
ban, ellehet képzelni, milyenek voltak 
a német miniszterek: Kollonics, a 
Magyarországra plántált hasonlóan 
gonosz emlékű nyitrai püspök, később 
méltó utódja Szelepcsényinek priinási 
székben, Sinelli es a többiek: Lob- 
kowitz, Lamberg, Hodier, kiket ni ég

Koch osztrák történész is „nyomo
rultaknak és higvelejüeknek“ nevez.

Ha Magyarország' sorsát intéző 
körök eme bogáncs koszorújához 
fonjuk még a dinisztikus érzésű 
főarak összességét, akik vak esz
közei voltak az udvarnak qemcsak 
a protestánsok üldözésében, hanem 
a nemzet elnyomorításában is tisztán 
egyéni: anyagi, hatalmi érdekből, — 
könnyű megérteni az okokat, melyek 
már Zrínyi Miklós életeben megindult 
nemzeti mozgalmat annyira, megér
lelték, hogy az a Wesselényi össze- 

f esküvésben tört ki.
Zrínyi Miklós halála megpecsételte 

a mozgalom sorsát, elveszítvén hiva
tott vezérét, elsekélyesült és tragédi
ába fulladt.

Vezérei: Zríny i Péter, horvát bán, 
a költő testvér öccse, vitéz katona 
és gróf Wesselényi Ferenc nádor, sok 
szép és kiváló tulajdonsággal megál
dott férfiak, buzgó vezérlői is az ügy
nek, de hijján az európai látókört 
kiváló vezéri képességeknek. Aki még 
mellettük számba jöhetett volna: gr. 
Nádasdy Ferenc, országbíró, eszes 
ember, nagy tekintély, de egyéni ér
dekből lépett az „ interessátusok" közé 
(ahogy önmagukat nevezték), nem 
lévén más célja, mint a zavarosban 
halászni.

Diplomatájuk, e kor legérdekesebb 
alakjainak egyike: Wittnyédy István, 
a Nádasdyak sárvári gazdatisztjének 
fia, soproni ügyvéd, hazájáért és val
lásáért mindenre kész hazafi, párat
lanul fáradhatatlan munkása az ügy

nek. Örökké úton van, buzdítva, lel
kesítve járja be az egész országit: 
a soproni hegyektől a Sátorhegyekig, 
Kolozsvártól Eperjesig, Csáktornyától 
a Morva határig el és vissza. Az ő 
eszméje a dunai confoederatio terve, 
geniális gondolat, de kissé ábrándos
—  akkor, nem is valósulhatott meg.

A vezérek közül hiányzott az össz
hang, a megértés, tervekben, módok
ban, célokban is eltértek egymástól; 
közbe jött Wesselényi halála, benne 
a higgadt mérséklet férfiút veszítették 
el az interessátusok, akire pedig a 
szenvedélyes Zrínyi mellett különösen 
nagy szükség lett volna; a nádori 
szék megürültével csak újabb tér nyilt 
a haza érdekét háttérbe szorító egyéni 
célok érvényesítésére; végre közéjük 
fért még az árulás fekete ördöge is 
és bekövetkezett a bécsújhelyi katasz
trófa. . . ,  felállíttatott a pozsonyi vér
törvényszék és folytatódott a Kobbok 
hóhérm unkája...

6. A magyar nemzet történetének 
böngészője megszokja könnytelen 
szemekkel nézni végig az előtte le
játszódó legmegrázóbb tragédiákat, 
oly sűrűn következnek egymásután,
— mégis fátyolossá lesz a megedzett 
tekintet is és belerázkódik a legerő- 
sbb lélek a Wesselényi összeesküvés 
tragédiájába. Ökölbe szorul a leg- 
gyöngédebb kéz, mikor a Zrínyi csa
lád kiirtásának története tárul élénkbe, 
méltóan sorakozva ez is a bécsi ud
var gazságaihoz, amelyek pedig ek
kor még nem értek véget, mert hi
szen egy század múlva a budai Vér-

aratni. ügy legtöbbet kereshet a 
szegény ember gyereke, Tetszik tudni ? 
— Nekem adnak aratórész fejében öf 
mérő gabonát, Mariskámnak négy 
mérőt. Bizony, nagy értéke van most 
annak. . . Aztán az aratás végeztével 
visszajöhet a leányom ismét, ha 
vissza tetszik fogadni..».

w- Öh, nem várhatok addig. Ennyi 
apró gvertnek mellől egy hétig sem 
nélkülözhetjük a dajkát. Nagyon saj
nálom Mariskát, mert jó, engedelmes, 
szorgalmas, vig leányka ügy sze
rettük, úgy tekintettük már, mint a- 
családhoz tartozót. De ha megfelelő 
lesz az új dajka, nem küldhetem el 
miatta. . .

Mariskának elszorult a szive, ra
gyogó könnycsepp gurult végig á l
cáit. Valami titkos sejtelem azt s%ta 
neki, hogy soha többe nem kerülhet 
vissza. Örökre elveszíti helyét, má
sodik otthonát, ahol két evet töltött 
el legnagyobb boldogságban, ahol

úgy szerették, mintha ő is a család 
gyermeke lett volna. S a gyermekek 
testvérkép ragaszkodtak hozzá.

—  Picikém gyémántom el kejl 
mennem! Itt hagyom magukat, — 
ölelte magához a legkisebb tipegő 
leánykát.

—  Ne menjen el, Mariska!. . . Ne 
menjen e l ! — ragaszkodtak a leány
kük Mariskába. — . Megmondjuk 
anyukának, hogy ne eressze e l.. .

•— El kell mennem ! Elvisz édes
anyám haza, aratni. Neki engedel
meskednem kell. . . Maid lesz új 
dajkájuk, akit talán jobban szeretnek, 
mint engemet.

—  Nem kell nekem új dajka. Én 
Mariskát szeretem mindig ! —  ölelve 
át Piroska Mariska nyakát édes sze
retettel, ragaszkodással.

— . Nekem sem k e l l ! . . .  Nekem 
sem ! —  mondták a többi apróságok.

A kis dajka szívének jól esett a 
meleg szeretet, ragaszkodás s reményt

öntött szívébe, hogy a gyermekek 
visszavárják, mindig csak őt szeretik ; 
visszajöhet még hozzájuk...

Beköszöntött a búcsuzás napja 
Korán kelt a kis dajka, egész éjjel 
alig aludt egy órányit. Izgatottan, 
elszorult kebellel járt, kelt, végezte 
reggeli teendőit. A kis leánykák is 
korán keltek a búcsuzásra.

Mariska csak akkor kezdte ruháit 
csomagolni, mikor megérkezett érte 
az édesanyja, ó h  de úgy reszketett 
szegénynek a keze, még jobban a 
szíve! Tán estig sem végzett volna 
a csomagolással, ha-édesanyja nem 
segédkezik neki. S akkor is annyi 
igazítani valót talált rajta, hogy végre 
unszolta az özvegy:

— Búcsúzz már, leányom, indul
junk, mert még a dél is itt talál ben
nünket I

Felegyenesedett a kis dajka bu- 
gyorja mellől. Szomorú tekintete az 
úrnőjét kereste.
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m ező... s legutóbb is V ilág o s ... 
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1671. április 30-án egyszerre há
rom helyen is működött az osztrák 
zsarnokság bakója: Bécsben Nádas- 
dyt, Bécsújhelyben Zrínyit és Frangc- 
pánt, Pozsonyban Bónis Ferencet vé
gezték ki, mint a Wesselényi össze
esküvés förészeseit. Meg kellett hal
mok, a király adott szava ellenére, 
mert végveszélybe jutott hazájuk sor
sán segitendó, az Arany Bullában 
gyökerező joguknál és kötelességüknél 
fogva tenni mertek az osztrák zsar- * 
nokság ellen és mert —  az udvar 
fekete keselyűi megéheztek dús va
gyonukra.

A kivégzettekért Lipót kirá ly két- 
két ezer misét szolgáltatott —  elkob
zott javaikból. Futotta !. . .  Azután 
folytatódott tovább a rettenetes bosz- 
szuállás: nem elégedtek meg a már 
lehullott fejekkel, a Zrínyi családból 
nem volt elég egy fej: pusztulni kel
lett az egész családnak és mindennek, 
ami protestáns és magyar: Koloni- 
csék hozzáfogtak a magyarság teljes 
kiirtásához. Jó szerencse, hogy Thö
köly standarjai útban voltak már.

Az 1671-iki vérengzések hatása 
alatt keletkezett és élt soká, soká a 
tömegek lelkében és ajakán a kor 
hangulatát hűen kifejező nóta:
Úgy igyál bort, hogyha hallod a trombitákat, 
Vért ihassál s német testből rakj garmadákat.

7. E nehéz időknek hőslelkü nagy
asszonyai : Frangepán Katalin  és le
ánya: Zrínyi Ilona, emelik immár 
glóriás alakjukkal a tragédia fényét
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s teszik könnyesebbé a szomorúságát. 
Életük sorsában a szépségüknél csak 
a könny több, szerelmüknél csak a 
lelkűk volt nagyobb, hazájuknál csak 
a férjeiket szerették jobban és a vé
gén feláldoztak mindent a hazáért\

Frangepán Kata lin : boldog asz- 
szony egykor: neje kora legdaliásabb 
hősének, Zrínyi Péternek ; majd bol
dog anya: anyja Zrínyi Ilonának. De 
a legboldogtalanabb hitves később, 
mikor hős ura vérpadon vérzik e l ; 
boldogtalan mint testvér: egyetlen 
fivérét, nemzetsége utolsó sarját, szin
tén vérpadon veszíti az osztrák zsar
nokság ; a legszerencsétlenebb anya, 
mert anyja Zrínyi Jánosnak, Judith- 
nak és Aurorának, kiknek megéri 
börtönbe jutását. Végre odajut maga 
is és még ennél is rosszabb sorsra: 
a dúsgazdag grófnő tél viz idején le
rongyolva, elborult elmével kóborol 
Grácz u tc á in !... Olt is halt meg a 
borzalmaktól megörültén, nyomorban 
1673-ban.

Zrínyi I lo n a ! . . .  Mártírok gyer
meke, az ozalji vár gyönyörű virága,
II. Rákóci fejedelem édesanyja, Thö
köly Imre fejedelem szeretett és sze
rető h itvese ... Három évig védi 
Munkács várát s mikor kénytelen 
átadni a császáriaknak, három évig 
raboskodik Bécsben. Tizenkét évig 
ette a bujdosók kenyerét Nikomédiá- 
ban, a Márvány tenger partján. . .

Pár rövid szó csupán és mégis 
milyen hősköltemény, mennyi tragé
dia, mekkora tö rtén et!.,.

Igazi Zrínyi-sors!

Elszorult szívvel, restelkedve nyi
tott a szobába.

Szólni sem tüdott, csak megeredt 
a gyöngyöző könnye.

Az úrnő szemében is könny csillo
gott. Megcsókolta a kis árva homlokát.

— Isten veled, Mariska. Jó légy, 
mint eddig voltál. .  . Ne sirj, szívem 
hisz visszajöhetsz még hozzánk.

Még nehezebben esett meg a bú- 
csuzás a kis leánykákkal. Zokogva 
fogózkodtak kezébe, szoknyájába. S 
a kis dajka együtt sirt velük s azzal 
biztatta őket, hogy hamar visszajön 
hozzájuk s hoz nekik egy szép, hó
fehér cicát.

Délután megérkezett az új dajka, 
egy pirospozsgás, kerekarcu, kökény- 
szemű, sugár termetű leányka. A 
gyermekek eleinte idegenkedve húzód
tak el tőié, főleg a nagyobb leánykák. 
Piroska kereken kijelentette előtte:

—  Én nem szeretem magát. Csak 
Mariskát szeretem.

Ámde Panni, az új dajka, értette 
a módját, hogyan kell a gyermek
szívet megnyerni! Mesébe fogott, jó 
előadása volt s lassankint mind az 
öt leányka mohó mesevággyal állta 
körül. Ha egyik szép gyermekmesé
nek vége szakadt, unszolták, hogy 
meséljen még. Újabb játékra is meg
tanította őket. Egy hét múltán a há
roméves Klárika olyan kijelentést tett, 
hogy ő jobban szereti Pannit, mint 
Mariskát

Elmúlt azonban a szép nyár, a 
kerti fák érett, üde gyümölcsökkel 
pompáztak. S egyik ködös reggelen 
beköszöntött Mariska mosolyogva a 
volt helyére. Arcát, kezét barnára 
sütötte a forró nyári napsugár. A 
leánykák azonnal körbefogták.

—  Hol a kis fehér cicá ? —  kér
dezte Piroska fürkésző szemmel.

— Eltűnt, elveszett, Piroskám, 
mikor kint arattunk a mezőn. — De 
majd jövőre okvetlen hozok egy kis

Pedig még nincs vége. A két leg
ifjabb Zrínyi leány sem kerülhette el 
sorsát, mert a bécsi udvar még azt 
sem tekintette, hogy nők és ártat
lanok. Őket nem börtönbe, zárdába 
csUkatta. Mint apácák Judith Zág
rábban, Aurora Ciliiben, halt meg.

Az utolsó Zrínyiről, János-Antalról, 
Rattenburg és Kufstein penészes ka
zamatái tudnának beszélni. Katonának 
sorozták be, megfosztva ragyogó ne
vétől : Griáde Antal néven, rqaid
minden alap nélkül ráfogták, hogy a 
király élete ellen tör, megfosztották 
szabadságától is. Örökös börtönében 
őrülten halt meg 1703-ban.

És mindez a sok vér, könny, ke
serv miért ontatott? Miért kellet 
kihalni a Zrínyieknek, velük együtt 
a Frangepánoknak és utánuk a Rá- 
kódúknak és még soknak, soknak?

Mert nagyon szerették a hazájukat.
Örök dicsőség nekik !

1920 június 6.

Külmissziói gyűlések 
Budapesten.

Különböző egyházak, egyletek es ' 
körök régóta folytatnak külmissziói j 
munkát Budapesten, de ezek egymás-! 
sál vajmi kevés összeköttetésben vol- ] 
tak. Legelső alkalommal történt ma- j 
jus második hetében, hogy a külön 
böző munkák vezetői és hívei talál
koztak, együtt tanácskoztak, imád
koztak, protestáns külmissziói konfe
renciát tartottak.

cicát, mondta Mariska restelkedve
Panni irigykedve nézte pár percig 

az elődjét. Egyszeresak elkiáltotta 
magát:

—  Hej, most jutott ám szép mese 
eszembe ! Kinek meséljem el ?

Nosza a leánykák, Piroska kivéte
lével, iramodtak mindannyian hozzá. | 
Mariska elszomorodott. A volt úr
nője kérdezgetett tőle egyet-mást, de 
egyébként ő is kedvetlen volt.

Könybe úszott most Mariska sze
me, amikor végig csókolta búcsúzóul* 
a leánykákat. De óh ! . . A gyerme* 
kék egyike sem siratta meg most.
S csupán Piroska kisérte ki az utcáig;’

Mélységes fájdalom szállta meg 
szívét. Alig tudott a szomszédos ka- 
Ruszinig elbotorkálni. A sarokba for
dítva zokogott keservesen :

—  Öh jaj, nem szeretnek már ! . . . 
Elfelejtettek... Mindannyian elfelej
tettek !. . .
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A konferencia rendkívül érdekes 
volt. Egymásután felvonultak a kü
lönböző tárgyak előadói, csupa kitűnő 
szakember. A megjelent Anstein Já
nos baseli ref. lelkész a Baseli Misz- 
szió igazgatója, mint ilyen a moham- 
medán misszióról értekezett. A másik 
vendég Büfé Em il mint evang. hit
térítő 8 évig Kamerunban dolgozott, 
illetékesen beszélhetett az afrikai ős
erdők életéről. Kunst Irén magyar 
evang. misszionáriusnő 9 évig Kína 
belsejében dolgozott, a konferencián 
Kínát ismertette. Pauer Irma  magyar 
evang. misszionáriusnő pedig Felső- 
Egyiptomban működött, ő az ottani 
életről tarthatott előadást. És így to
vább mindenki a maga szakmájából.

Nagyon figyelemreméltó volt Scholtz 
Ödön evang. esperes, nemzetgyűlési 
képviselő előadása a Lipcsei Misszió
ról. Kitűnt belőle, hogy ezen áldásos 
missziói társulatnak mindjárt alaku
lása után voltak evangélikus hívei és 
hogy ezt a társaságot egyelemleges 
jellegénél fogva a háború sem sújt
hatta túlságosan. Rámutatott arra, 
hogy a külmisszió az a tér, ahol a 
különböző egyházak vállvetve mun- 
kákodhatnak. Scholtz esperes gyüle
kezete elszakadó nyugatmagatmagyar- 
országi területen lévén, beszéde be
fejeztével az egész gyűlés felállva 
elénekelte a Himnuszt.

A konferencia néhány nap alatt 
mintegy 21 gyűlést tartott, mindenütt 
a közönség páratlan nagy érdeklő
dése mellett. Legnagyobbszabásu volt 
a befejező gyűlés a régi Országház 
gyűléstermében, melyben 2000 ember 
szorongott. A terem közepén 70 tagú 
énekkar helyezkedett el. A közönség 
ily nagy érdeklődése megmutatta, 
hogy a protestáns egyházak híveiben 
ébred a missziói kötelesség tudata 
és fokozódik a figyelem minden szép 
keresztény munka iránt.

A külső rendezést egy bizottság 
intézte, melynek élén dr. Fleischer 
Gyula, dr. Csik Sándor és mások 
állottak, leginkább a Magyar M isz- 
sziói Szövetség tagjai. A fővárosi 
egyházak és lelkészek készséggel tá
mogatták a vállalkozást. m . Gy.

Tennis-flanell, fehér alapon vilá
goskék vagy rózsaszín csikkal, férfi 
ingnek, vagy női alsóruhának, métere 
90 korona. Barna barchet II., bélés
nek, női alsószoknyának, téli kendő
nek, métere 75 korona. Pénz előre 
beküldendő. Mintát nem küldhetünk. 
Szövetkezeteknek 10°/o árengedmény. 
Szövekezet Tés (Veszprém m.) 2—2

A protestáns tanítók, tanítónők és 
óvónők szervezkedése protestáns 

szellem alapján.
A közgondolkodás természete, hogy 

a tetszetős, illúziókat keltő eszme- 
áramlatokat kritikátlanul átveszi és 
mindaddig makacsul ragaszkodik hoz
zájuk, amíg valamely erősebb külső 
hatás tarthatatlanságukat be nem bi
zonyítja. A materialistikus közgondol
kozás mohón kapott a socialismus 
minden szellemi terméke után és tel
jesen ellenőrizetlenül appercipiálta 
azokat.

Tévedéseit állami és társadalmi 
életünknek szétzüllése követte. Ez a 
szomorú tapasztalat arra késztet ben
nünket, hogy a jövőben óvatosabbak 
legyünk. A kommün bukása után 
megindult lázas szervezkedésnek is 
az a magyarázata, hogy népünk in
tézményesen akar védekezni azokkal 
a mozgalmakkal szemben, amelyek 
a magyarság életérdekeivel ellenkez
nek. így volt ez a múltban is. A vár
megyei önkormányzat a központi kor
mányzást őrizte ellen és valahányszor 
nemzetellenes szándékai voltak, a te
kintetes vármegye mindannyiszor a 
sarkára állott és nyakátszegte az osz
trák politikának. Szívós és hosszú 
küzdelmet vívott, de végre is győzött. 
Ugyanilyen szolgálatot teljesítettek a 
társadalom azon csoportosulásai, 
amelyek az irodalom, a művészet, a 
magyar nyelv fejlesztését és ezen ke
resztül a nemzeti értékek közkincsi 
tételét tűzték ki célul. Ezeknek a moz
galmaknak köszönhetjük Széchenyi 
és Kossuth korát. Ezektől kell tanul
nunk most, amikor erőink kifejtésé
nek nem az osztrákok, hanem sok 
tekintetben magunk vagyunk az aka
dályai. Célunk megint a régi, t. i. 
magyar faji tulajdonságainknak ér
vényre juttatása és a keresztyén köz
morál bevitele nemcsak a szellemi, 
hanem a gazdasági életbe is. Kétféle 
utón véljük ezt elérhetőnek. Az egyik : 
a nemzeti önnevelés, a másik: a pro
testáns szellemű köznevelés. A nem
zeti önnevelést a társadalomban e 
célból megalakult szervezet irányítaná; 
a protestáns szellemű köznevelést pe
dig a prot. tanítóság. E tekintetben 
egészen mellékes, hogy az illető ta
nító felekezeti, állami vagy községi 
iskolában működik.

A protestáns tanítóságnak minde
nekelőtt egységes csoporttá kell tömö
rülnie, mert különben nem felelhet 
meg a fenti hivatásnak. Ezúttal tehát

=  H og ya n  =  
lábolunk ki?

A nagy világégés üszke 
lepte el a magyar földet. Ezer
éves hazánkat romjaiból kell 
újjáépíteni. Az elkövetkező 
nehéz idők mindenkitől vilá
gos kötelességtudatot, a fele
lősség átérzését és hü köte
lességteljesítést kívánnak.

Krisztusnak lelke nélkül el
pusztulunk.

Egyedül az evangéliom isteni 
hatalma menthet meg bennün
ket.

Méltán számíthatunk tehát 
a jóakaratu emberek támoga
tására azok az intézmények, 
amelyek az evangéliomi szel
lem megerősítését, Krisztus 
ügyének diadalra juttatását 
tűzték ki célul.

A D unántú li Luther-Szö- 
vetség az evangéliom védel
mére alakult.

Legyen Ön az első tízezer
között, akik a Szövetség tag
jaivá lesznek. Senki sem re
mélheti, hogy csak a maga 
erejére hagyatva elérhet any- 
nyit, mint abban az esetben, 
ha összefog a vele egy aka
raton levőkkel, egy cél felé 
törekvőkkel. Egymásra va
gyunk utalva.

A Dunántúli Luther-Szövet- 
ségnek szüksége van Önre; 
Önnek szüksége van a Dunán
túli Luther-Szövetségre.

Jelentkezzék belépésre lel
készénél, tanítójánál, vagy 
Szombathelyen az evangélikus 
püspöki hivatalnál!'

Tagsági dí jak:  I. alapító 
tagsag 200 K, 2. rendes tag
ság egyesnek 6 K. családnak 
9 K, 3. segítő tagság 2 kor.
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sürgős teendőnk legyen a „Protestáns 
Tanítók stb. Orsz. Szövetség “ -ének 
megalakítása, amely szervezetnek 
elsősorban csak az lehet a célja, hogy 
a prot. szellemet általánossá tegye 
és ezt a nemzeti érdekek megvaló
sítására használja fel. A prot. tanító
ság ezt a feladatot szolgálta a rég
múltban, amellett kell tanúságot ten
nie a jelenben és ezzel kell előké
szítenie a jövőt. Magyarországban a 
protestáns kérdés és a nemzeti kérdés 
egy volt, szeretnők, ha ezután is az 
maradna.

A protestáns tanítóság nemzetne
velői tevékenykedésének sikere jórészt 
anyagi viszonyainak javítása után vár
ható. Ezeket az anyagi kérdéseket 
állandóan napirenden kell tartani. 
Megoldásuk sokkal könnyebb és va
lószínűbb, ha azt a protestáns tanítók 
szövetsége végzi. A tanító-özvegyek 
és árvák érdekében is fejthet ki sike
res munkásságot, sokkal nagyobb 
eredménnyel, mint bármely egyéni 
akció. Az egyes embereket könnyen 
lerázzák a hivatalok, különösen, ha 
kérnek; az erős szervezeteket mindig 
respektálják.

Protestáns Tanító Testvéreink!
Minket azonos világnézet, közös 

tradíciók, közös érzelmi motívumok, 
közös szenvedések és sikerek, közös 
munkatervek fűznek együvé. A ügye
inket nem képviselheti semmiféle 
más testület, mert nekünk speciális 
teendőink bajaink vannak, amelyeket 
a »keresztény szociálista« tanítókból 
alakult, »Tanítók és tanárok Nemzeti 
szövetségé«-nek tagjai nem éreznek, 
tehát nem is vallhatják magukénak. 
Nem fontosabb, hogy kevesebben va
gyunk, nézzétek meg Hollandiát, 
milyen cseppnyi államocska és mégis 
milyen erkölcsi erőt reprezentál! 
Jöjjetek és dolgozzatok szövetségünk 
kiépítésen!

Munkaprogramunk a következő:
Ez a szervezkedés nemzeti, pada- 

gogiai és anyaigi szempontból indo
kolt.

A protestántizmus szelleme, mint 
pedagógiai ható erő, még a protes- 
tánstanitóság előtt sem volt kellőkép
pen méltányolva, különösen figyelmen 
kivül hagyatott az állami és a községi 
iskolákban. Pedig ha tekintetbe vesz- 
szük, hogy »a prot. szelleme a 
subjektivitás szelleme, a szabadelvű
s ig  szelleme, de természeténél fogva 
csak olyan ember szabadelvüségét 
akceptálja, aki vallásos egyén akkor 
világosan és félreérthetetlenül megál
lapíthatjuk, hogy a fenti gondolat

pedagógiai, értékelése a mai chaotikus 
közgondolkodásban elodázhatatlan kö
vetelmény. A protestantizmus szel
leme az individuális padagógiának 
kedvez, amennyiben az egyéni érté
kek teljes kifejlesztését követeli meg, 
de semmiesetre sem önző, tisztán 
egyéni érvényesülés szempontjából, 
hanem a keresztyén szellemnek meg
felelő ig  a közösség szempontjából 
is. A tömörülésnek az az okadate- 
lása, amely a protestáns szelleminek 
pedagógiai hatásaira hivatkozik, na
gyon is indokolt. Meg vagyunk róla 
győződve, hogy, ha ez a gondolat a 
szövetség révén az ország prot. 
tanítóságban kialakul és egyöntetű 
cselekvésre indít akkor közgondol
kozás és a keresztyéni erkölcs érde
kében felbecsülhetetlen munkát vé
gezhet.

1. ) a prot. tanítóság egységbe 
tömörítése; a tömörülés életképetsé- 
gét, őszinte és maradandó jellegéi 
a protestáns szellem adja meg.

2. ) a prot. szellemnek általánossá 
tétele, felhasználása a pedagógiában.

3. ) Őrködés a tiszta, nemzeti és 
keresztyén közgondolkozás, közerkölcs 
felett; a prot. tanítóság közszellemé- 
nek megóvása mindennemű nemzeti, 
vallási és társadalmi rendel felfor
gatni akaró szellemi áramlatoktól.

4. ) a nemzeti nagyság és a tiszta 
keresztyén ideálizmus felé való ál
landó törekvés.

5. ) tanítóink, taínitónőink, óvó
nőink, özvegyeink és árváink nyug
díjaink anyagi-viszonyainak javításán 
való munkálkodás.

Mindezek előrebocsátása után kér
jük tanító-testvéreinket, hogy szövet
ségünkhöz minél számosabban csat
lakozzanak; örömünkre szolgálna, 
ha szíves • észrevételéiket velünk 
mielőbb közölnék. Cimünk : Budapest, 
VII. Szegényház-tér 1. szám. „P ro 
testáns Tanítók, Tanítónők és Óvónők 
Országos Szövetségé“-nek előkészítő 
bizottsága.

A rákospalotai egyház egy val
lástanári állást óhajt egyelőre, ad
dig is, amíg a hivány fönhatósági 
jóváhagyást nyer, ideiglenesen be
tölteni.

Szíves megkeresések ev. egyház 
lelkészi hivatalához Rákospalota 
címzendők, 2—2

Keresek megvételre faluhelyen kis 
hajlékot belsőséggel, 8— 10 hold szán
tófölddel, réttel. Cím a kiadóhiva
talban. ' 1 2—3

Apróságok
az életből és a tö rté 

netből.
Közli: Kiss Samu.

János, konstantinápolyi pátriárka, 
egy alkalommal egy előkelő ember
rel heves szóvitába keveredett. Inge
rülten váltak el egymástól. S bár 
neki volt igaza, megemlékezvén amaz 
apostoli mondásról: »Haragudjatok, 
de ne vétkezzetek; a nap le ne men
jen a ti haragotokon«, —  estefelé 
azzal az üzenettel küldött neheztelő 
ellenfeléhez: »Uram, a nap nyugo- 
vása készül«. Ez megértette a pátri
árka célzatát, hozzá sietett; s kibé
kültek, mielőtt a nap lement volna.

1879 tavaszán Szegedet árvíz 
pusztította el. »Mint az őrült, ki le
tépte láncát, vágtatott a Tisza a ró
nán át«. Hömpölygő, zúgó hullámai
nak egyik ház a másik után esett 
áldozatául, maga alá, hullámsírba 
temetve sok-sok emberi életet. A híd
fő melletti vámházat is erősen ostro
molták már a hullámok. A házból 
jajveszékelés, segélykiáltás hallatszott. 
A túlsó parton állók borzadva néz
ték a felbőszült hullámok munkáját, 
szívükbe markolt a házban levők 
vérfagylaló kiáltása; de senki nem 
mert csónakba szállni s a szoronga- 
tottak segítségére menni, noha egy 
gazdag ember arannyal telt erszé
nyét ígérte a bátor mentőnek. Ekkor 
ért oda egy földmíves. Amint látta 
a ' helyzet veszélyes voltát, azonnal 
csónakba ugrott, hogy segítségükre 
siessen a hullámoktól körülfogott 
házban levőknek. Élete kockáztatásá
val szerencsésen meg is mentette őket. 
Alig értek szárazra, recsegve omlott 
össze a ház. A gazdag ember tele 
erszényét kínálta a bátor férfiúnak; 
»Uram, amit tettem, nem pénzért, 
nem jutalomért tettem; adja inkább 
pénzét ezeknek a szerencsétleneknek, 
kiknek puszta életük kivételével min
denük a hullámok martaléka lett«. 

*
Alfonz nápolyi király, aki a bib

liát tizennégyszer olvasta végig, igen 
barátságos és szolgálatkész volt min
denkihez. Midőn egyszer Campanián 
utazott át kíséretével, egy szegény 
emberrel találkozott, aki szamaras 
kordájával megsülyedt a nagy sárban. 
Hiába volt minden erőlködése, nem 
tudta a mély kátyúból szekerét ki
vontatni s kiemelni. A kísérő főurak 
ügyet sem vetve a szerencsétlenre,
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ellovagoltak mellette. A király azon
ban, amint oda ért, leszállt lováról, 
tartózkodás nélkül belelépett a sárba 
s kisegítette bajban levő szegény fele
barátjának kordáját a sárból emelni. 

*
Ferdinánd német császár igen is

tenfélő ember volt. A szegény embe
rek kérvényeit maga szokta átvenni 
s figyelmesen olvasta, tanulmányozta 
végig. Egyszer tanácsosai egy sze
gény özvegy asszonyt nem akartak 
eléje bocsátani, amit a császár ké
sőbb megtudván, boszűsan így szólott 
hozzájuk: »Uraim, ha a szegényeket 
nem hallgatjuk meg, mikor segítsé
gért fordulnak hozzánk, hogyan vár
hatjuk akkor, hogy az Isten meghall
gasson minket, amikor mi kérünk 
ötőle segítséget«.

H E T I  K R Ó N I K A .
Nemzetgyűlés. A pártok közti el

lentétet sikerült végre is elsimítani. 
A székesfőváros törvényhatóságának 
újjáalakulásáról szóló törvényjavas
lat tárgyalása közben számolt be 
Apponyi, mint a békedelegáció el
nöke a békeszerzés kálváriájáról, 
mint a legilletékesebb bírája a hely
zetnek, nem a kétségbeesésünket te
tézni, hanem hogy reményt öntsön 
a szívünkbe. Lélekemelő volt, amikor 
arra figyelmeztette a nemzetgyűlést, 
hogy Magyarország megerősödésének 
első és utolsó feltétele: a belső kon
szolidáció. Nagy Széchenyinek egy 
túlsókat idézett, de halhatatlan mon
dása az volt — végezte szavait Ap
ponyi, —  hogy Magyarország nem 
volt, hanem lesz. Kérdeztem magam
tól : Ha Széchenyi István most élne, 
megismételné-e ma ezt a mondását? 
Igen is megismételné, de hozzátenné: 
rajtatok á l l !

A béke. A politikai körök az an
tanthoz intézett jegyzékünk hatása 
alatt állanak. Az elkeseredés, a dac 
és a jövőbe vetett reménység válta
koznak a nyilatkozatokban és a véle
ményekben, amelyeket a jegyzék ol
vasása nyomán hallottunk. Vannak 
éles hangok, amelyek szembehelyez
kednek a kormány elhatározásával; 
ezek azt tartják, hogy jobb lett volna 
visszautasítani ezeket a képtelen 
békeföltételeket s hogy ezt a szerző
dést nem volna szabad aláírni. Az 
általános felfogás azonban méltá
nyolja a kormány nehéz helyzetét és 
súlyos felelősségét mind a két esetben:
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akár aláírja a békét, akár nem Írja 
alá. A kérdés csak az lehet, hogy 
mely esetben vállalna a kormány 
nagyobb és terhesebb felelősséget 
magára és az országra. Apponyi 
Albert gróf egy nyilatkozatában elis
meri, hogy a kormány nem tehetett 
máskép: vállalkoznia kellett a szer
ződés aláírására az adott körülmé
nyek között.

Két halott. A közelmúlt napokban 
két kiváló magyar elme szűnt meg 
működni. Elhalt Lóczy Lajos a ki
váló magyar tudós balatonmenti vil
lájában. Fiatal korában gróf Széche
nyi Bélával Ázsiában végzett kuta
tásokat. Neve egész Európában köz
ismert, tudása világhírű. Nagy érdeme 
volt Lóczynak abban, hogy a magyar 
földrajzi tudomány zászlóvivői, élü
kön Teleki Pál gróf külügyminiszter
rel, hazánk mostani sorsdöntő pil
lanataiban a békekonferencián érdem
leges eredményeket vivtak ki, ame
lyeket azonban csak későbben fogunk 
megtudni.

Lehanyatlott a magyarság szellemi 
erejének egy másik támasztó pillére 
is, meghalt id. Ábrányi Emil, ma élő 
költőink egyik legjelesebbikje Ábrányi 
Emil ezé a nemzeté volt testével, 
leikével, elmúlása fájdalmas veszte
sége a magyarnak.

Nemzeti ünnep. Ünnep volt újból, 
nemzeti ünnep a főváros templomai
ban s temetőiben. Budavár megvé
telének emlékünnepét ülték meg. A 
napét, amelyen 13 — 14 éves gyer
mektüzérek ágyuzták Hentzit, meg
rohanván a derék honvédekkel ős 
Buda falait s feltüzték ormaira a 
háromszinü zászlót. És ezen az ün
nepen történt meg először 1849 óta, 
hogy Görgey Artur neve szerepelt 
egy nemzeti ünnep programján. A 
temetőben Görgey sírjánál Rafíay 
Sándor ev. püspök tartott beszédet.

—  Nem siri álmodat jöttünk za
varni, vezér —  mondotta — csak 
tisztességet akarunk tenni emléked
nek. Hozzuk a komoly idők vihará
ban magunknak biztatásul, hogy a 
népeket teremtő és nemzetek sorsát 
kormányzó nagy Isten szent keze 
nem ejtheti el most a magyart. Most 
az összetöretés e komoly napjain 
nekünk a te lelked hitére és bölcse- 
ségére van szükségünk, hogy kétségbe 
ne essünk. Ezért hozzuk koporsódra 
az elégtétel ékes virágait. Hozzuk a 
hősnek, a vitéz vezérnek, ki Buda
várát nekünk visszavivta. Megmozdult 
körülöttem a haza földje, de meg
mozdultak már a szivek is. És e
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szivek millióiból hamvaid felett imád
ság száll ma az egek urához, uram 
áldd meg azokat, akik értünk küz
döttek egykor és áldd meg, akik 
értünk fognak küzdeni ezután hogy 
örökké éljen és viruljon és nagy le
gyen a magyar haza!

A kormányzó a cserkészmozga
lomról. A kormányzó a fővédőség 
elvállalása alkalmával a következő 
sorokat intézte a Magyar Cserkész 
szövetséghez :

Az elmúlt zivataros idők után 
minden reményünket a jövő nemze
dékbe vetjük. A magyar ifjúságra 
vár a föladat, hogy hazánkat egy 
hosszú háború és két forradalom 
romjain újjáépítse. Ezt a föladatot 
csak egészséges, erős testű, ép lelkű 
és szilárd akaratú férfiakkal lehet 
megoldani. Ilyen férfiakat nevelni a 
hazának: ez a célja a magyar cser
készmozgalomnak. Ennek elérésében 
számitok a magyar társadalom min
den rétegének önzetlen támogatására.

Apáthy István szomorú sorsa. Er
délyből érkezett lapokból értesülünk 
Apáthy Istvánnak vértanuságáról és 
üldöztetéséről. Megtudjuk, hogy a 
nagy hazafi és kiváló tudós ez idő 
szerint Szebenben és szigorú inter- 
náltságban.

A Chemarea című bukaresti újság 
maga kikel az ellen a bánásmód ellen, 
amelyben Apáthyt részesítik. A lap 
cikke a következőképpen szól:

»Apáthy ellen, az európai hírű 
bakteriológus ellen a hadbíróság 
eljárást indított izgatás miatt és el 
is ítélte. Jorga felszólalása a főtör
vényszéket jobb meggyőződésre bírta 
s Apáthyt a febbyiteli fórumon fel
mentették. Tehát minden államban, a 
melyben a törvényeknek jelentőségük 
van, szabaddá lett volna Apáthy 
tehát vonatra ült és elindult Kolozs
várra.«

»Erdély bércei közt friss levegőt 
szívhatott m agába... de csak Sze- 
benig. Itt aztán a szabadság csattog
tatott a szárnyaival és Apáthy a pa
rancsnokság küszöbén eltűnt. Sze
benben visszatartották a nagy ma
gyar tudóst és megakadályozták Ko
lozsvárra menetelét.«

»Erdély a rabság járma alatt 
nyög« —  írja a bukaresti lap. —  
»Ha valaki utazni akar valahová, 
nem elég vonatra ülnie, hanem bak- 
sisokat kell fizetnie, hogy menetje
gyét érvényesítsék. Apáthynak a 
baksis jótéteményét sem engedték 
meg. ő t katonailag tartóztatták le és 
internálták.«
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A bukaresti újság élesen kikel 
cikkében a katonai hatóság ellen, 
amely a kiváló tudóst magyarsága 
miatt megakadályozza tudományos 
munkásságában és követeli szaba- 
donbocsátását.

Kisiparosok kongresszusa. Piros 
pünkösd ünnepén kongresszusra gyűl
tek össze az ország kisiparosai, hogy 
megbeszéljék az őket érdeklő aktuális 
kérdéseket. A kongresszuson Pálfy 
Dániel nemzetgyűlési képviselő el
nökölt.

A kongresszus legnagyobb vitát 
keltő tárgya az uj ipartörvény terve
zetének megvitatása volt. A szigorú 
képesitéselvének érvényesítése tetszett 
a kisiparosságnak, a javaslat szoci
ális intézkedéseit azonban túlzottak
nak és elfogadhatatlanoknak találták. 
Különösen az inasképzésre vonatkozó 
részeket kifogásolták. Egyidejűleg 
sürgős feladatnak tartják az ország 
ipari gazdaságának egyetemes ren
dezését, az eddigi ipari vonatkozású 
törvényeket helyettesitő uj széles 
látókörű ipartörvény előkészítését és 
megalkotását.

A kongresszust megelőzőn az 
Ipartestületek Országos Szövetsége 
tartotta meg rendes évi közgyűlését 
Pálfy Dániel elnök vezetésével.

Törökország. A bolysevista Orosz
ország mellett Törökország ma Euró
pának az a része, ahol legerősebben 
forr és kavarog egy elesett, szeren
csétlen népnek minden érzése és élni 
akarása. Évszázados történeti hagyo
mányok, lebirhatatlan nemzeti gon
dolat és a vallásos hit fanatizmusa 
mintha csodát tenne a sir szélére 
juttatott Törökországban. Amire a 
béke és a nyugalom éveib n el nem 
tudták száuni magukat, arra a bal
sorsban hamarosan fölemelkedtek. 
Fellázadnak az erőszakos és mások 
által elvégzendő kivégeztetés ellen, 
pedig a saját maguk okozta lassú 
halálnak közömbösen néztek elibe.

Egy előkelő semleges diplomata 
érdekes kijelentéseket tett az ántánt- 
ról. Az angolok is meg vannak 
győződve, hogy- a magyar béke tart
hatatlan. Magyarország sorsa nem 
dőlt el Mindenki előtt világosan áll, 
hogy az ántánt nagyon keveset tett 
a »világ pacifikálása« érdekében. A 
diplomata kijelentette, hogy Angliában 
tiltakozó gyűléseket fognak tartani a 
magyar, különössen az erdélyi kérdés 
miatt, ahol a protestáns magyarokat 
teljesen kiszolgáltatták a román ura
lomnak.

Keresztyén összetartás. Ritka 
szép eredményről kapunk hírt a ti- 
szántúlról. Tavaly nyáron az egyik 
Tisza-menti nagy városban a vörös 
csapatok kiszorítása után a román 
előőrs észrevette, hogy telefonvezeték 
lóg a katholikus toronyból. A vörö
sök tüzérségi megfigyelője volt ott és 
sietségükben nem vitték magukkal. 
A románok biztosra vették, hogy a 
»pópa« a bolsevikiek kémje, betörtek 
a plébániára s az ott talált egyik 
káplánt, aki épen reggeli miséhez öl
tözött, minden szó nélkül lelőtték. 
Egy szegény özvegy asszony egyetlen, 
derék fia volt. A templom szentélyé
ben ravatalozták fel. A fényes szer
tartás kezdetén nyílik a sekrestye ajtó 
s belép rajta egy tekintélyes refor
mátus vallástanár egy református 
segédlelkésszel papi palásttal és két 
fiatal evangélikus segédlelkész Luíher- 
kabátban. A koporsó mellett helyet 
foglalnak s mikor vége a szertartás
nak, akkor a vállukra veszik, a 
»szolgatárs« érckoporsóját s a tem
plomot zsúfolásig megtöltő hívek 
meghatottsága, könnyhullatása közt 
kivitték a gyászkocsihoz. Aztán ágyú
dörgés, patkócsattogás, román ve
zényszavak zűrzavara közt a nagy 
sokaság kikisérte a magyarság ártat
lan áldozatát örök pihenő helyére, 
ahol ismét a »protestáns testvérek« 
vették le a kocsiról koporsóját. 
Éhez az esethez nem kell fűznünk 
bővebb magyarázatot. Beszél önma
gáért 1

E G Y H Á Z I K Ö Z É L E T .
Püspöki egyházlátogatás Zalában.

Kapi Béla püspök a zalai egyházmegyében 
püspöki egyházlátogatást tart. Áldást hozó 
útjában a püspököt elkíséri többek között 
Vargha Gyula esperes is. Az egyházláto
gatás június 2-án vette kezdetét.

A keresztyén egyházat V ilágszövet
sége alelnökévé dr. Raffay Sándor püspö
köt választotta a Genfben megtartott elő
készítő értekezlet. Az elnöki tisztet a can- 
terburi érsek tölti be. Kétszeresen jóleső, 
hogy ez esetben nemcsak az evangélikus, 
de a magyar evang. püspököt érte ez a 
kitüntetés. Most, amikor minden világtáj 
felől a halálos gyűlölet lehel felénk, most 
egy magyar embert, hozzá egy magyar 
evangélikus püspököt tüntetni ki e tiszt
séggel is, oly jelensége a megértést kereső 
keresztyén szeretetnek, mely mellett érde
mes néhány percre megállni. Evang. egy
házunk képviseletében dr. Pröhle Vilmos 
debreceni egyetemi tanár is resztvesz a 
Világkonferencián.

Lelkész-iktatás. Sopronban ezévi má
jus 16-án, Exaudi vasárnapján, iktatta hi
vatalába a távollévő esperes megbízásából 
Ziermann Lajos hivataltársát: Hanzmann

Károly azelőtt varsádi lelkészt, akit a sop
roni gyülekezet egyhangú választással hi
vott meg a kebelében megüresedett lelkészt 
állásra. A beiktató a vasárnap epistolája 
alapján intézett német és magyar nyelvű 
épületes, buzdító beszédet uj lelkésztest
véréhez s a nagy számban egybegyült hí
vekhez. A hivatalos aktust a jelenlévő lel
készek, nevezetesen: Reichert Gyula ny. 
kistormási lelkész (a beiktatott ipa), Rimár 
Jenő budapesti vallástanár (a beiktatott 
sógora), Breyer Jakab fertőmegyesi, vala
mint a theol. főiskola tanárai által mon
dott áldáskívánságok fejezték be, mire — 
közbeeső karénekek után — a beiktatott 
német, majd magyar nyelven mondotta el 
a megfeszitett s feltámadott Krisztusról 
szóló épületes és erőteljes bizonyságtéte
lét magában foglaló beköszöntő beszédeit. 
Az ősrégi soproni gyülekezet hívei méltó 
és jogosult várakozással és reménységgel 
tekintenek uj lelkészük, városuk szülöttjé
nek áldást ígérő működése elé. Isten ke
gyelme nyugodjék munkáján s az egész 
gyülekezeten.

Megm ozdulás! A budapesti evangéli
kus egyetemi és főikolai hallgatók is el
érkezettnek látták az időt, hogy az evan
gélikus öntudat mélységében rejlő vallá
sosságban és hazafiasságban tömörüljenek. 
Végre belátta az evangélikus ifjúság is, 
hogy „egységben az erő“ . Május 7-én az 
evangélikus polgári iskola dísztermében 
mintegy 120-an összejöttek. „Erős vár a mi 
Istenünk“ eléneklése, majd Szuchovszky 
Gyula lelkész, bölcsészettanhallgató imád
sága és „Istenszeretet, hazaszeretetről“ -ről 
tartott lelkes beszéde után kimondotta az 
Evangélikus Egyetemi és Főiskolai Hall
gatók Szövetségének a megalakulását. Cél
jául tűzte ki az evangélikus vallásosság és 
a magyar hazához való ragaszkodás ápo
lását, a tagok erkölcsi és anyagi támoga
tását, belekapcsolódását a nagy evangéli
kus társadalomba.

Raffay püspök Aszódon. A bányai 
evangélikus egyházkerület püspöke, Raffay 
Sándor dr. kerületének középiskoláiban 
hivatalos körutat tartva, az aszódi Petőfi- 
gimnáziumot és az ottani leánynevelőinté- 
zetetet látogatta meg. A küldöttségek egész 
sora tisztelgett az egyházfőnél.

Adomány. Stark Lajos és neje soproni 
lakosok az itteni árvaház, ill. diakonissza
intézet céljaira egyenkint 20, összesen 40 
ezer koronát adományoztak. Isten gazdag 
áldása nyugodjék az adományozókon és 
adományukon egyaránt.

Vallásos estély. A bodapesti Evangé
likus Szövetség május 2-án Deáktéri tem
plomunkban vallásos estélyt rendezett. 
Közének után dr. Varsányi Mátyás imád
kozott, majd Szikra Lajos művészettel adta 
elő hegedűn Goldmark templomos „A ir “ - 
jét és Händel—Hubay szép „Larghettó“ -ját 
Karvaly Viktor orgonakísérete mellett. A 
műsor legfontosabb pontja dr. Szlávik 
Mátyás theológiai professzor felolvasása 
vo lt: „Jézus és a világ.“ A felolvasás ki
mutatta tarthatatlanságát annak a felfogás
nak, mintha Jézus rajongó lélek lett volna, 
ellenkezőleg: a reális élet iránt senki na
gyobb érzékkel nem birt, mint ő, aki az 
élet mindpn vonatkozását megszentelte. A 
felolvasás, melyben a honfibánat fel-felsírt, 
nagy készültségről tett bizonyságot. Utána 
Dunst Margit énekmüvésznő Giordani: 
„Könyörgését“ , Rubinstein: „A könnyek" 
és Abt: „Erdei áhitat“ című kompozíció-
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ját adta elő. Csengödy Lajos imádsága 
után az estély közértekkel véget ért. Az of- 
fertórium 900 koronát tett ki.

ÜKtffyasszonyfán május 16-í r  laitott 
a Luther-Szövetség propaganda-ünnepélyt. 
Ölőadó Nagy Ferenc püspöki másodlelkész 
volt. Az offertóriúm 861 koronát eredmé
nyezett,

Sárvárott újabban adakoztak : Balogh 
Satuimé tcmplomalapra 100 K, özv. O/.sáma 
Andrásné tcmplomaiapra 50 K, N! N lem- 
plomalapra f.O K, Bencsik Istvánné (Rába- 
bogvoszló) orosz fogságban elhalt István 
nevti fia emlékére a rábabogyoszlói leány- 
egyháznál 100 koronás alapítványt tett.

(ien fbő l írják, hogy otl Montét tlieoló- 
gtat professzor mozgalmat indítót! azon 
célból, hogy magyar cvang. theológusok 
tanulmányainak a genfi fakultáson való * 
folytatását lehetővé tegye, azokat el tudja 
látni, s hogy a tanuláshoz szükséges nyu- 

! got.it körülményeket Juztosíthassaszámukra.
Sol oly stádiumba jutott mozgalma, hogy 

I  |  négy magyar theolőgus kiutazására vonat
kozó intézkedést is kért.

Gyülekezeti közének bevezetése te 
metéseknél. A soproni gyülekezet presby- 
teriuma elhatározta, iiogy az eddig szoká
sos u n „karének" helyett, amely a hí
vekre nagv anyagi áldozatot rótt, temeté
seknél a közös gyülekezeti éneket vezeti 
be. Ezzel az „újítással" a gyülekezet egy 
regi. épületes szokást újított föl, amelyet 
a hívek nagy többsége örömmel üdvözöl.

Kemeiicshögyész. Böröudy Lászlóné, 
szül. Varga Terézia hősi halált hall fia, 
Nagy Lajos emlékére 1000 koronát ado
mányozott a kemeneshögycszi gyiilekczct- 

p uek.
A vönöczki konfirmandusok emlékül 

a következő adományokat hozták az Úr 
oltáiára : Domonkos Sándor harangra 50, 
olláira 20 K, Simán Jenő harangra 40, ol
tárra 10 K, Kiss lírnó harangra 50, oltárra 
50 K, László József harangra 25, oltárra 
25 K, Wassel Gusztáv templomra 1 dollárt, 
Nagy Károly harangra 10, oltárra 10 K, 
Boda Zoltán árva alapra 50 K, Nagy László 
harangra 10, oltárra 10 K, Nagy Sándor 
harangra I<>, oltárra 10 K, Palánki Lidia 
harangra 50, oltárra 25, árva alapra 25, 
orgonára 20 K, Mórocz Lina harangra 50 
K, Mészáros Róza árvaalapra 20, harangra 
10 K, Csatári Zsuzsa iskolaépítésre 20 K, 
Pintér Margit harangra 30, oltárra 30 K, 
Varga Lina harangra 10 K, Somogyi Juliska 
harangra 10 K, Jánossá Lina harangra 10, 
oltárra 10 K, Molnár Róza harangra 10, 
oltárra 10 K, Buti Lina harangra 30, ár
vák részére 30 K, Horváth Kálmán harangra 
10, oltárra 10 K. Összesen 800 korona és 
egy dollár.

A várpalotai evang. gyülekezet 1920 
március 7-én tartotta számadási közgyülé- 

v  set mely szerint az évi bevétel 18^995'94 K, 
kiadása 18.666 K volt. A sok nyomorúság
gal teljes esztendőben is adakoztak a hí- 

M vek : gyám intézetre 326 68 K, harangalapra 
lót) K, gyülekezeti szegények segélyezésére 
21362 K, gyülekezeti szükségletek fedezé
sére 919 K-i t .  A gyülekezetben régi szép 
szokásként dívó „örök alapítvány“ tevés 
sem szünetelt a kommunizmus alatt, bu/gó 
e.s egyházunkért lelkesedő szivek gyüleke
zeti fenntartási alapítványaikat 1919-ben is 

I   ̂ 4900 K tökével szaporították.
A várpalotai evang. nőegylet március 

7-én délután tartotta számadási közgyűlését, 
>*■ ^nelyen kitűnt, hogy 202-92 K bevétel és

80 72 K kiadásának egyesítése után 122 20 
K pénzfármaradváunyaí mutatkozik, melvet 
egyházi tőkéjéhez takarékpénztárba helye
zőit. Összes vagyona az egyletnek 2087 63 
K Az 1919. év folyamán az egyesület isg 
belépett a Luther-Szövefscg tagjainak so
rába. Az egyletnek 58 tagja van.

Az 1918 ik év második felében alakult 
várpalotai cv. leányegylet március hó 14-én 
tartotta számadási közgyűlését, melyen az 
elnök elismeréssel emlékezett meg az egy
ház egyes tagjainak ama lelkes tevékeny
ségéről mellyel az év utolsó napján tartott 
műkedvelői előadás sikeréhez hozzájárul
ták, mert az lette lehetővé, hogy a gyüle
kezet épületébe a villanyvilágítást mintegy 
9000 K költséggel bevezetette. Az egylet
nek 42 tagja van. Vagyona ez idő szerint 
113 korona.

A rábaszentartdrósi gyű ékezetben az 
oroszországi hadifoglyok részére befolyt: 
Rábaszcntandráson 440 K, Sobron 180 K. 
Összesen 620 K Hegedűs József né a Lut
her-Szövetségre 10 koronát adományozott.

Rád. Lgy ízben már jeleztük lapunk
ban, hogy a Nógrndmcgyci Rád községben 
lakó evangélikusok körében az ottani köz
ségi biró, Pokorádi Mihály presbyter új 
orgona beszerzésének tervét pendítette meg 
és addig buzdított, agitált, járt-kelt, fára
dozott míg az eszme testet öltött s az or
gona beszerzéséhez szükséges hatvanezer 
korona alig 2—3 hónap alatt tisztán S hí
vek adakozásából egybegyült ügy, hogy 
múlt vasárnapon már felszenteltek az új 
orgonát. A felszentelést Káczián János bu
dapesti főesperes végezte, az ünnepi be
szédet Sommer Gyula váczi lelkész mon
dotta. A prédikáció végeztével Káczián Ilon
ka soló éneke gyönyörködtette a zsúfolásig 
megtelt templomban egybegyűlteket. Jel
lemző a kis leánygyülekezet áldozatkész
ségére, hogy nyolc év előtt szintén önnreg- 
adoztatás és önkéntes adakozásból építet
ték fel az új templomukat, / z  orgonára f. 
évi áprilisi számunkban már közűiteken 
még a következő adományok folytak be.: 
Pokorádi István, Tányéros József, Nemes 
István 1000—1000 K, özv. Jánosi Pálné, 
Marcsek Petrovics Pál 500—500 K, id. 
Skrcnyo János 400 K, Zászkaliczki László 
350 K, id. Morvái Mihály, Ljeszkovszki 
László, if j. Morvái Mihály, Jánosi Pál, Zász- 
kalicski Mihály, Prencsok Mihály 300—300 
K, Laczkovszki József 24Ö K, Gyuricza Pál, 
ifj. Skrcnyo János, Vitálos András, Szabó 
József, Jánosi János, Pokorádi Márton, id. 
l.itavszki János, Huszárik János, Petrás 
Jánosné 200—200 K, Gyuricza József, id. 
Zsigmond István, ifj. Zsigmond István, 
Leopold Samu, özv. Tányéros Jánosné, 
FogyatkozásrSzövetkezct, Mészáros József, 
Filó József, Falta András, Petrás Pálné, 
Babonyecz János 100—100 K, ifj Tányéros 
János, T itik  Jánosné, Fábián Pál, id. Mis
kár Márton, ifj. Miskár Márton, Birszki 
Mihályné 50 —50 koronát adtak. Isten ál
dása legyen az adakozókon és a hitbuzgó 
gyülekezeten.

Az Evangélium i Muifkások Szövet
ségének évi jelentéséből megalakulá
sától, 1919 á p rilis tó l 1920. áp rilis ig .
Mikor hazánk egét a legsötétebb fellegek 
borították, mikor a forradalmak pusztító 
vihara felforgatott mindent, ami útjába 
került, mikor a materiálizmus elsöpréssel 
fenyegetett minden erkölcsöt és ki akart 
irtani az emberek leikéből minden vonzó
dást egy magasabb eszmény iránt, mikor 
egyházainkat is felborítani készült az ura
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lomra' került irányzat, mikor naivság volt 
Istenről beszélni, akkor tömörült egy kis 
csoportba Isten országának néhány lelkes 
munkása.

Nem azért, mintha őket is áthatotta 
volna a forradalmi szellem, itanettr, hogy 
munkakészségüket felajánlva segítségére 
siessenek az evangélikus egyháznak, bogy 
amink tagjai it megteljenek Krisztus evan
géliumának eleven füzével, hogy igy szik 
Iára építve győzni tudjon a körülötte 
tomboló vari hullámok felett. Nem akart 
más lenni az a kis csoport, mint kovász 
a tésztában, nem akart mást, mint evan
gélikus testvéreinket a testi és lelki Ínség
től megmenteni az evangélium hirdetése 
és a keresztyén szeretet testvéri segély
nyújtása által.

Hiszen talán sohasem volt o'y érezhető 
a vágyakozás egy gazdagabb, mélyebb 
lelki élet után, mint éppen ezekben az 
időkben, de kielégülést az élő Kiisztus 
hirdetése által bizony kevés helyen találtak 
Ez a tapasztalat volt a legfőbb indító ru 
gója a kis csoport munkába állasának 
azzal a céllal, hogy minél több lelket se
gítésen megmenteni a jövő egyháza, a hil 
által munkálkodó keresztyének gyülekezete: 
a Krisztus egyháza számára. ^

1919. április havában tartotta a szövet
ség alakuló ülését, megválasztotta a tisz
tikart, megszervezte a választmányi testü
letet a munkaprogramul megállapítására 
és irányílá-ára.

Megalakulásunk után sok nehézséggel 
kellett megküzdcuünk, de nem csügged
tünk, mert velünk volt az Isten megsegítő 
kegyelnie; nem vesztettük el hitünket 
nreg akkor sem, mikor bizalmatlanság 
kisérte munkánkat, hanem kezünket az 
ekeszervára téve, célegyenest mentünk 
előre.

Megalakulásunk után mindjárt az első 
hónapokban több vallásos estélyt tartot
tunk, részben a budapesti, részben pedig 
a környékbeli egyházakban, ezek közül a 
legelsői a Deáktéri teplornban 1919. május 

. 18-an, melyen dr. Raffay Sándor püsp< k 
mondotta a megnyitó beszédet, dr. Molnár 
Gyula elnök pedig a szövetség programját 
ismertette.

Főmunkaterénck tekintette a szövetség 
azt, hogy evangélikus egyházunk részére 
munkásokat neveljen ; ezt a celt szolgálták 
minden hónap 3. és 4 péntekjén tartott 
munkásképzó összejövetelek. Ezeken kívül 
minden kedden bibliaóra van férfiak ré
szére, melyet dr. Molnár Gyula vezet, trrig 
a nők részére Pauer Irma tart minden 
szerdán. Kispesten Kozma Ferenc vezeti a 
munkát, mely főleg az ifjúság evangélizá- 
lásából áll, ezenkívül a vasárnapi iskolának 
is krb. 70 látogatója van. A szövetséghez 
testületileg csatlakozott budapesti Evangé
likus Leányegylet tagjai szintén vezetnek 
vasárnapi iskolákat, melyeknek látogatói 
meghaladják a 150-ct.

Néhány tagunk vidéken is végzett 
missziói munkát, igy Kaposszekcsőn, Rá
koskeresztúron és Székesfehérváron, ez 
utóbbi helyen az ottani evang. egyház 
belnrissziói testületé által rendezett refor
máció ünnepen a szövetség elnöke mon
dott emlékbeszédet.

Több munkásunk részt vett a Bethánia 
által vezetett fogházmisszióban és az er
kölcsi romlásnak indult fiatalkorúak meg
mentésében.

Irodalmi munkássága is volt a szövet, 
ségnek, amennyiben kiadta — a nehé2
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viszonyok ellenére is — Pildcr Mária: 
„Zengő Aranyhárfa" című elbeszéléseit.

Ezenkívül iratterjesztésben is munkál
kodott, minden alkalmat felhasználva arra, 
hogy evangélikus testvéreinket olyan olvas- . 
nivalókkal lássa el, melyekből hitet és erőt 1 
meríthetnek.

Összes bevételünk 6534 korona, kiadá
sunk 5977 korona volt. Tagjaink száma 
ezidőszerint 54, kik között vidékiek is 
vannak s hisszük, hogy mind többen fog
nak hozzánk csatlakozni, kik Isten orszá
gának a mi szempontjainknak megfelelő 
munkásai akarnak lenni. Az év munkája 
a „Bethániá“ -val együtt tartott konferen
ciával záródott le.

Hogy az elmúlt év munkája nem gazda
gabb, nem egészen rajtunk múllott, hiszen 
a tanácsköztársaság, később pedig adomán 
megszállás alatti rcndeieíek a mi munkánk 
teljes intenzitásban való kifejlesztését is 
akadályozták, de isten kegyelméből remél
jük, hogy a második esztendőnk már 
gazdagabb lesz, hisz ha valaha, úgy most 
Isten gyermekeinek megfeszített erővel 
kell munkálkodni, hogy a keresztény Ma
gyarország valóban keresztyén legyen. 
Nem «lehet ez máskép, mintha minden 
egyes ember testvérünket külön-kiilön el
vezetjük a golgoíhai kereszthez, ahol 
megfogja érteni, hogy a Aáegváltó ö érette 
is áldozta életét, ahol megérti, hogy meg
térés nélkül nincs élet számára. Minden 
embert külön-külön az élő Krisztushoz 
vezetni, az embereket a szeretet soha el 
nem szakadó láncával egymáshoz köti, 
törvényeket és társadalmi berendezkedése
ket pedig uny hozni és eszközölni, hogy 
azokat egészében és részleteiben az evan
géliumokban lefektetett örök értékű keresz
tyén alapelvek irányítsák és hordozzák — 
ez lehet csak alapja a keresztyén Magyar- 
országnak.

Az Orsz. Protestáns Szövetség által 
iendezett felolvasások sorát május l!-én  
dr. Szigethy Lajos fasori főgimnáziumi ta
nár rekesztette be a protestáns iskolák 
történeti jellemzéséről tartott előadásával. 
Élénk képeket rajzolt a hallgatóság elé 
gyakran humoros vonásokkal a sárospataki, 
debreceni, nagyenyedi síb jeles református 
iskola sajátságos diákéletéből hazafias büsz
keséggel emlékezve meg nagy férfialakról, 
kik ezeknek az iskoláknak emlőin nevel
kedtek. Áttért azután a lutheránus iskolák
nak, első sorban az eperjesi, pozsonyi s 
soproni anyaiskolának és végül az unitáriu
sok iskoláinak ismertetésére. Befejezésül 
összefoglalta az előadó azokat a legfonto
sabb teendőket, amelyek nevelésügyünk 
fejlesztésére nézve szükségesek, iskoláink 
életfolyama iránt élénkebb érdeklődést ta
núsítson az egyház; a tanárok anyagi hely
zetét javítani, állásukat hivatásuknak es 
működésűknek megfelelő tisztelet környezze 
úgy, hogy a tanári kar a papság és világi 
elem között a középosztályt képezze; az 
ifjúság nevelésénél pedig arra kell ügyelni, 
hogy az protestáns és nemzeti szellemű 
legyén és gondosan meg kell óvni az ifjú
ság lelkűidét idegen, nem magyar, nem 
keresztyéni befolyástól. Ha ilyen szellem
ben szorgalmas munkához látunk. Magyar- 
országot nem darabolják föl. Nem, nem, 
soha! Az érdekfeszitő, élvezetes előadást 
a közönség lelkes hálanyilatkozattal kö
szönte meg.

Ezután Raffay Sándor püspök tartott 
záróbeszédet. A felolvasások sorozatának 
eredményéül kiemelte a közönség érdeklő
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désének fölébredését, d^ nem hagyta em
lítés nélkül azt a fájó tapasztalatot, misze
rint a nemzetgyűlési képviselők és a kor
mány, jóllehet meg voltak híva, nem tanú
sítottak semmi érdeklődést ezen napi kér
dések iránt, amelyeket a legközelebbi időben 
tárgyalniok, amelyekhez hozzászólniuk, 
amelyek felett határozniok kell.

A keresztyén jellemnek elmaradhatatlan 
lényeges vonása a megvesztegethetlen és 
fátadliatian kötelességtudás.*

Dr.Kovács István a revcrzálisok kérdésé
ről tartott előadást. Hangsúlyozta, hogy ezt, 
a magyar társadalmi és vallási élet testét iz
gató tövist cl kell távolítani és pedig óvatos, 
biztos kézzel, testvéri megértéssel és jó
jóakarattal. El keli különösen ma, amikor 
a keresztyén frontot egységessé és erőssé 
kell tennünk. A mai értelemben vett vegyes 
házasságok kérdése tulajdonképen csak a 
reformáció óta lett égető kérdés, s a rkath.-ok 
álláspontját ezek tekintetébe a tridenti 
zsinat szabta meg, amikor megállapította 
a rkath. egyház szerint érvényes házasság- 
kötés feltételeit és módozatait. A trídenti- 
num alapján előbb a nem rkath. fél átté
rését, később csak a gyermekek átenge
dését követelte a rkath. egyház. A múlt 
század első éveiben erőteljesebben kezdte 
ugyan követelni a rkath. egyház a rever- 
zálisokat, de ezzel szemben meg az egyes 
országok törvényileg mondották ki, hogy a 
prdt. lelkészek élőit is érvényesen meg
köthető a vegyesházasság. Hazánkban, bár 
a tridentinum csak a nagyszombati megyei 
zsinaton hirdettetett ki, a klérus, az ural
kodók támogatása mellett, az egész ország
ban érvényesnek hirdették, s mivel 1844-ig 
a vegyesházasságok csnpán rkat. papok előti 
voltak megköthetők, a klérusnak bő alkalma 
volt a reversálisok segítségével való lélek- 
halászásra. Az 1858. L ili. t.-c. végre alaposan 
rendezte az ügyet, amikor a vegyesházas- 
sagok kötésére a prot. lelkészeket is fel
hatalmazván kimondotta, hogy a gyerme
kek nemük szerint szülőik vallását követik, 
és a törvény ellen való mindenféle meg
egyezések érvénytelenek. Az 1894. XXXIL 
t.-c. azonban, mely a polg. házasság be
hozatalával recompensatiót kívánt adni a 
rkath. egyháznak, újból felidézte a bajokat 
azzal, hogy a vegyesházas jegyeseknek 
megadta a jogot arra, hogy születendő 
gyermekeik vallására nézve a polg. hatóság 
előtt megállapodást létesíthessenek. Az így 
támadt résen át újból belenyúlt ebbe a 
dologba a pápai hatalom, amit az 1907-ben 
kiadott „Ne temere" dekrétummal újra 
életbe léptette a tridentinumot és pedig 
most már nobi et orbi. Hazánkban is nagy 
felzúdulást keltett ez a dekrétum, mert 
újból felidézte volna a régi, keserves küz
delmekéi. A dolog némileg enyhült. De 
érvénybe lépett legközelebb az új egyházi 
kódex, amely a vegyesházasságok megkö
tését újra vagy a prot. fél áttéréséhez, 
vagy legalábbis reverzális adáshoz köti. 
A harc kikerülésének egyetlen módja 
azonban csak az lehet, hogy helyreállittasék 
a vegyes házasságokra nézve az 1868. L ili. 
t.-c. rendelkezése. Báró Kaas Albert, a 
témához hozzászólás mellett tiltakozott az 
olyan természetű könyvek kiadása ellen, 
mint a milyen Torncsány: jezsuita páter. 
„A katholikusok némely sérelmeinek or
voslása“ c. brosúrája, amely határozott 
kihívás a protestánsokkal szemben. A jó
zsefvárosi rkath. segédlelkész, bár nem 
helyeselte Tomcsányi Írását, igyekezett a 
rkath. álláspontot megvédeni s vitatta

hogy az 1868. L ili. t. ez. rendelkezéseinek 
visszaállítása nem oldaná meg a kérdést.

c s r lAd i ÉRTESÍTŐ.
Halálozás. Özv. Farkas Mihályné szül. 

kenései Kenesscy Gizella úgy a maga, mint 
gyermekei: Anna férj. Ka/mutza Viktorné, 
Gizella férj. dr. Bruckner Gyözöné, Jolán 
férj. Hajas Béláim és Lenke félj. Zuppan- 
cic Vilmosné, valamint az összes rokonság 
nevében fájdalomtól megtört Szívvel jelen
tik, hogy térje, édesatyjuk illetve rokonuk 
Farkas Mihály nagygeresdi ág. h. ev. lel
kész, a soproni alsó ág. h. ev. egyház-' 
megye esperese Folyó évi május hó 12-én 
délután 5 órakor élete 66-ik, zavartalanul 
boldog házasságának 40-ik és lelkipásztori 
munkálkodásának 41 - ik évében, lövid 
szenvedés után elhunyt. A megboldogult 
földi maradványait f. évi május hó 15-én 
délután 5 órakor helyeztük a nagygeresdr 
sírkertben örök nyugalomra Boldogok a 
halottak, kik az Úrban halnak meg, mert 
mcgnyugosznaU az ö fáradtságaiktól saz ö 
cselekedeteik követik őket. (Jel: XIV. r. 
13. v.) Nagygercsd, 1920. május hó 12-én. 
Nyugodjék békével!

Eljegyzés. Kercsmár Géza eljegyezte 
Oibán Lujzikát Orihodoson.

i i  i  h  k  i í . m
Az új honvédelmi á llam titká r. A

kormányzó a hoilvédeleiwügyi miniszter 
előterjesztésére Patacsi Denes kisgazdaügyi 
államtitkárt lionvédelemügyi m. kir. állam
titkárrá nevezte ki.

Zadravecz megbízatása. A kormányzó, 
Zadravecz István szegedi Szent Fereuc-rendi 
házfőnököt megbízta a magyar nemzeti 
hadsereg katolikus lelkészeiének vezetésé
vel és ezzel egyidejűén az 5. rangosztályba 
sorolta be.

Munkások a nemzeti hadseregért.
A Perutz testvérek. pápai szövőgyárának 
munkásai hazafiságból fölajánlották, hogy 
egy negyedévi időtartamra naponta egy 
órát fognak dolgozni a nemzeti hadsereg 
javára.

A Kálv in ista P o litika i Szövetség meg
alakulása. Budapesten megalakult a Kál
vinista Politikai Szövetség. A szövetség 
világi elnökévé Kenessey István huszár
ezredest, egyházi elnökévé pedig Hamar 
István teológiai tanárt választotta meg.

Egy m illió  a hadifoglyok hazahoza
ta lára. A Pesti Magyar Kereskedelmi Bank 
Lánczy Leó titkos tanácsos elnöklete alatt 
megtartott közgyűlésén elhatározta, hogy 
egy millió« koronával járul hozzá hadifog
lyaink hazahozatalának költségéhez.

Feloldották a 3000 koronán a ló li 
betéteket. A bankjegyek felülbélyegzéséről 
szóló rendelet értelmében zár alá vett és 
takarékbetétként vagy folyószámlára elhe
lyezett összegeket, ha a 3000 koronát nem 
haladják meg, a pénzügyminiszter a zár 
alól feloldotta. Ha azonban a takarckbetét- 
vagy folyószámlatulaidonosnak több betétje 
van, amelyek Összege a 3000 koronát meg
haladja, feloldásnak nincs helye. Az erről 
szóló rendeletet a minap közölte a hiva
talos lap.

9
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Megkezdték a Duna-Tisza csatorna
ta la jku ta tó  fú rása it. A Duna-Tisza csa
torna talajkutató fúrási munkálatait Kis
kunfélegyháza határainál megkezdték és a 
közeli napokban Kecskemét határában is 
hozzáfognak a fúrás munkájához.

Keresztyén b iz tos itó  intézet. Az üszi
sze* keresztyén vallásfelekezetek és az 
összes országos keresztyén szervezetek 
anyagi ér, erkölcsi támogatásával megala
kult az. Első Keresztyén Biztosító Intézet. 
Kartellen kívül vállal tűz- és betörés-, va
lamint különféle módozatok mellett élet
biztosításokat. Ezen tisztán keresztyén ala
pítást híveink ügyeimébe ajánljuk. Keresz
tyén megbízottak minden községre keres
tetnek. Igazgatóság: Budapest, IX. kerület 
Ollói-út 1. sz., félemelet.

Debrecep ajándéka. Debrecen város 
törvényhatósága 300 hold földet ajánlott 
fel olyan debreceni származású rokkant
nak, aki az. eddigi vagy az ezután vívandó 
riemzetmentö harcokban lesz rokkant Az. 
egész 300 holdat, mint Horthy-aíapitvánvt 
a kormányzó rendelkezésére bocsájtják.

Jugoszlávia belső válsága. Jugoszá- 
viában dinasztiaellenes hangulat uralkodik, 
amely heves tüntetésekben jut kifejezésre. 
Az clszakításra ítélt Újvidéken és Nagy- 
becskereken forradalmi a hangúkat és a 
nép telve van izzó gyűlölettel a szerbek 
ellen. Horvátország mindenáron törésre 
igyekszik vinni a dolgod és el akar sza
kadni Jugoszláviától. Bosznia és Hercego
vina1 teljes önállóságot követel. Illetékes 
körökben az a nézet szorul előtérbe, hogy 

* Jugoszlávia oly nagy belső válság előtt áli, 
melyet semmi módon nem lehet elsimítani.

800,000 do llá r a magyar had ifog lyok 
haza szállítására. Az Egy esült Államok
ban nagy eredményt ért el a magyar hadi
foglyok hazaszállítására indított mozgalom. 
A gyűjtés eddigi eredménye nyolcszázezer 

. dollár, ami a mai valutáris viszonyok mel
lett több mint 184 millió koronának felel 

l meg. Szibériában levő'hadifoglyainkat az 
Egyesült Államok hadügyi kormányának

I ellenőrzése mellett fogják hazaszállítani 
ennek az. összegnek felhasználásával. A 
hatalmas amerikai eredmény azonban még 

- mindig nem elég, éppen azért kívánatos, 
hogy mindenki a lehető legrövidebb időn 
belül juttassa cl adományát a honvédelmi 
minisztérium illetékes osztályához.

Az angol küldöttek a kormányzónál. 
Horthy Miklós kormányzó kihallgatáson 
fogadta az angol munkáspárt állal a ma
gyarországi- események tanulmányozására 
Budapestre küldött delegáció tagjait A kor- 

, mányzó őrömét fejezte ki azon, hogy az 
angol küldöttség á magyar kormány meg
hívására Magyarországra jött.

Bolsevikiek Perzsiában. Orosz bolse- 
viki csapatok átlépték Perzsia északi ha
tárát és folytatják előnyomulásukat Tebrisz 
felé, ahol már kitört a bolseviki forrada
lom. A kormány elmenekült Teheránból, 
mert a városnak nincs katonai ereje, mely 
megvédené őket a bolsevikiek támadása 
elől.

Norvég szeretetadomány. A norvég 
királyi főkonzulátus címére a fővárosi ín
ségesek közt leendő szétosztás céljából 
újabb 2(1 vaggon szeretetadomány érkezett. 
Az adományok között 58 hordó csukamáj
olaj, igen sok növényzsir, kondenzált tej 
és különböző hal van Értékük meghaladja 
a 30 millió koronát.

—

____ HARANQSZÓ. _____________

Antiszem iták Arábiában. Arábiában
számos antiszemita tüntetés volt. Az ara
bok angofellenes hangulata is egyre erős- 
bödik. Ellendi tábornok a szükséges ka- 
hfcnaiintézkcdések megtételére a helyszínre 
érkezett.

Rövid' h írek. Angliában, Amerikában 
a vevők sztrájkja következtében erősen 
zuhannak az árak. — Deschanel, francia 
elnök kiesett a robogó vonatból. Nagyobb 
baja nem történt. — Gróf Eszterházy Móric 
vo t miniszterelnököt a proletárdikUtúra 
alatt tanúsított magatartása miatt a Jockey- 
klubból kizárták. — A német cipöpiacon 
a cipőárak rohamosan hanyatlanak. — 
Carranzo, Mexikó elnökét meggyilkolták. 
— A bolsevikiek Kievet újból visszafog
lalták

Rossz üzlet a háború. A francia pénz
ügyminiszter legutóbbi beszédében súlyos 
adatokkal világította meg Franciaország 
pénzügyi helyzetét. Szerinte Franciaország 
napi kiadása 1914-ben 45 millió, 1919 ben 
pedig már 138 m illió volt. ötven milliárdos 
költségelőirányzattal szemben legföljebb 
42 milliárdra tehető a bevétel 1920-ban. 
1919-ben a behozatal 29 milliárd, a kivitel 
pedig mindössze 8 milliárd volt. Szóval 
takarékoskodni kell és minden fölösleges 
hivatalt becsukni. Franciaországnak helyre 
kell állítani hitelét és ismét megnyerni a 
külföld bizalmát.

Holland kölcsön Magyarországnak.
Egy holland pénzcsoport a magyar kor
mánynak azt a javaslatot tette, hogy 1 mil
lió holland forintnyi kölcsönt bocsát’ ren
delkezésére, melynek fedezetéül első sorban 
magyar záloglevelek szolgálnának.

M ilyen államadóssági szelvények 
válthatók be ho lnap? A pénzügymi
niszter rendeleíe szerint be lehet váltani 
a négyszázalékos földteliermentesitési adós
ság, valamint az első, második, harmadik, 
negyedik és ötödik hadikölcsön esedékes 
szelvényeit.

—

Az olvasóközönség köréből.
Tartozás.

Kedves jó barátom, te kicsi „Harangszó“ , 
Vallást teszek lólad, ha meg nem haragszol. 
Veled szemben érzem, sok a tartozásom, 
Hogy mikép törlesszem, ez az. óhajtásom. 
Tiz éve már annak, hogv megismertelek, 
Hvről-évre jobban lelkemhez fűztelek.

És e tíz év alatt annyi kincset hoztál, 
Lelkem örömére velők elhalmoztál.
F drága kincseket leikembe rejtettem, 
Hogy amíg itt küzdők, el ne veszíthessem, 
Kísérj továbbra is, amíg célhoz érek . . . 
Innen jobb hazába nyugalomra térek.

E gyászos időben hogy ki voltál nekem, 
Egyszerű szavakkal ki nem fejezhetem. 
Le Hr em ha csüggedett bánat súlya alatt. 
Mint lelki jó barát gyakran nyujtál vigaszt. 
Világ romlottságán veled szomorkodtam, 
Általad istenhez közelebb jutottam.

Ha szegénység helyett gazdagsággal bírnék, 
Méty hálám jeléül nem verseket Írnék . .  . 
De így megbocsátod, kedves jó barátom, 
Hogy ezzel törleszteni régi tartozásom.
De ha Isten segít, sorsom jobbra fordul, 
A le sok jóságod nem lesz hálátlanul.

________ 155^

Igaz szeretette! szívemből kívánom:
Minél több barátod legyen e világon ! 
Áldja meg az Isten azon nagy férfiút, 
Kinek fenkölt lelke téged alapított.
Az Úr szőlőjének példás, hű pásztora 
Legyen egyházunknak soká főpásztora

Áldja meg az Isten a szerkesztőséget, 
Mely lelki kincsekkel felékesít téged. 
Végül mindazokra ég áldását kérem,
Akik munkálkodnak e szép, nemes téren. 
A nevük általad telkembe van írva ;
Sírig hű barátod:

Edvén, F.dvy Inna.

Hirdetések.
Ki tndna felvilágosítást nyújtani?

!.
ifi. Gyurtsek Lajos, nőtlen, Ka- 

polcs (Zala m ) községben 1886 ban 
született ifjúról, aki orosz hadifogság
ban Jelabuga, Wiatka-ban volt. Szol
gait Győrött, a I I .  vadászezred, 4. 
század, 3 szakaszánál..

II.
Gyurtsek János, nőtlen, Kapolcs 

községben ! 897-ben született ifjúról, 
aki az olasz harctéren a 70 es re
pülőknél (a Piave vize körül) volt s 
1918. október 2-ikán irta utolsó le
velét.

Aki tudna róluk, értesítse aggódó 
szüleit: id. Gyurtsek Lajost Kapolcs 
(Zalamegye). i —3

—

Szolid leány, ki a varráshoz is ért, 
elmenne falura úri házjhoz s a ház-' 
tartás minden ágában segédkezne 
Cím a kiadóban.

Hirdetmény.
Magyarország ellenséges megszál 

lás alatt lévő területeiről kiutasított, 
illetve menekült íakósság nvilvántar- 
tásbavétel céljából személyesen, vagy 
írásban mielőbb jelentkezzék a jelen
legi letelepedési helyéhez legközelebb 
eső m. fcir. menekültügyi kirendelt
ségnél. írásbeli jelentkezésnél a név, 
éleikor, eredeti lakhelv, a menekülés 
ideje, a jelenlegi lakhely és foglalko
zás. valamint a családi állapot is 
feltüntetendő.

Budapest. 1Q20. május hó 3-án.
Báró H orváth  Em il

államtitkár,
az Országos Menekültügyi 

Hivatal vezetője.

__
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Az iharosberényi evang, gyüleke
zet a II. tanítói állásra pályázatot 
hirdet. Készpénzjav^dalma 5201 kor. 
s egy szoba a gyülekezettől, a többi 
államsegély. Kötelessége: a ÍV — VI. 
osztály tanítása és kántorizálás Pá
lyázati határidő június 1. Pályázatok 
a lelkészi hivatalhoz küldendők.

Legszebb ajándék konfir
mandusoknak a Paulik-féle 
Konfirmációi emlékkönyvi
Ára díszes vászonkötésben 45 K- 
Megrendelhető egy levelezőlapon 
a Luther-Társaság könyvkereske
désében, Budapest Vili., Szentki
rályi utca 51 a, áltól mindenféle 
énekeskönyvek, irnakönyvek, bib
liák, vallásos érzelmit elbeszélések, 
ifjúsági szépirodalmi müvek is 

kaphatók.

P ályáza ti hirdetés.
Az ózdi ág. hitv. ev. missziói egy

ház, tekintettel a helyben és vidéken 
hét iskolában végzett hitoktatásra és 
lelkészi szolgálatokra, sürgősen se- 
gédlelkészt őhajt alkalmazni. Jöve
delme: lakás, fűtés és világítás mel
lett évi 2400 (kettőezer négyszáz) 
korona törzsfizetés és 3ö00 (három

ezer hatszáz) korona drágasági pót
lék, havonta utólagos részletekben 
fizetve. Az okmányokkal felszerelt 
pályázati kérvény a lelkészi hivatal
hoz Ózd, Borsod vm. küldendő.

2--2

A bezi-i (Győr m.) evang. iskolá
nál a kántortanítói állás megürese
dett Fizetés: Melléképületekkel ellá
tott lakás, 20 mm. gabonanemü s a 
megfelelő államsegély. Pályázati ha
táridő június 15.

Iskolaszék.

Ág. hitv. ev. keresztyén jó lelkii 
asszony, vagy gyermektelen özvegy, 
ha jó háziasszony, boldog otthonra 
találhat. Cím a kiadóban. i —2

Egy menekült evang. tanítónő a 
nyári szünidő alatt intelligens keresz
tyén család gyermekeihez nevelőnő
nek ajánlkozik. Cím a kiadóban. i —2

P á ly áza ti hirdetés.
A rádi ev. leányegyház üresedés

ben levő kántortanítói állására pályá
zatot hirdet. A tót nyelv ismerete 
szükséges. Határidő június 30. Pályá
zatok Sommer Gyula ev. lelkészhez 
Vácz ra küldendők.

Német ajkú, mindenes cselédleányt 
keresek mielőbbi belépésre. Jo bánás
mód bjztosíttatik. Békés M.-né Győr, 
V. kér. Főtér 2. sz. 2—2

A Magyar Evangéliumi Keresztyén 
Diákszövetség kiadványai közt meg
jelent : Fosdick E. H . : A Mester jel
leme 20 K, dr. Walther Vilmos: Lut
her jelleme 20 K- E két könyv egy 
protestáns család asztaláról sem hiá- 
nyozhatik. Megrendelhető: Juhatsek 
Nándornál Budapest VIII , Nagytem
plom u. 18 és a Luther-Társaság 
i taíterjesztésében, Budapest Vili , 
Szentkirály utca.

351 — 1920.

Felvétel a soproni evang. tanító'
, képzöintézetlie.
A dunántúli evang. egyházkerület sop

roni tanítóképzőintézetének egyes évfolya
maira az 1920 —21. isk. évre 40—40 növen
déket veszünk fel.

Az első évfolyamra rendes növendékül 
felvehető az a tanuló, aki a polgári vagy 
a középiskola IV. osztályát sikeresen el
végezte és életének 14. évét már betöltötte, 
de 18 évesnél nem idősebb A bélyegtelen 
folyamodvány főtisztelendő és méltóságos 
Kapi Béla evang. püspök úrhoz (Szombat
hely) cíinzendő, de a tanítóképző-intézet 
igazgatójához küldendő. Mellékletek: a) 
születési anyakönyvi kivonat, b) eredeti 
iskolai bizonyítvány a múlt iskolai évről, f 
c) újkeletű hatósági orvosi bizonyítvány 
arról, hogy a folyamodó éptestü s ép ér- 
zékszervü és így a tanítói pályájfá alkal- 

\  más, d) újraoitási bizonyítvány, e f újkeletű' 
hatósági községi bizonyítvány a családfő j 
polgári állásáról, a szülők és a folyamodó 
vagyoni állapotáról s arról, hogy hány k is - j 
korú gyermek van a szülök gondozásában, 
f) amennyiben a folyamodó most nem jár 
iskolába, újkeletű hatósági erkölcsi b izo-jj 
nyítvány. Az intézet ama növendékei, akik i 
magukat a II., III., lV.-ik évfolyamra óhajt- 3 
ják felvétetni, szintén a főtisztelendö és 
méltóságos püspök úrhoz címzett és az ' 
intézet igazgatóságához benyújtott bélyeg-1 
teLn és melléletetek nélküli folyamodvány- j 
nyal kérelmezik felvételüket. Más intézet- ; 
bői csak kifogástalan növendékek és csak 
oly esetben vehetők át, ha az átlépésre 
alapos indokok vannak. A felvétel bármely j 
évfolyamra csak akkor válik végérvényessé, 
ha a felvett növendék zenei hallása és testi 
épsége a jövő iskolai év elején is kifogás
talannak bizonyul.

A folyamodás határideje 1920. július 31.
A folyamodás eredményéről a tanulók hoz- ] 
zátartozóit augusztusban értesítjük, ezért 
a folyamodványon pontosan megjelölendő 
a lakóhely.

Szegény, szorgalmas és jó előmenetelül, J 
elsősorban a dunántúli evang. egyházkerü
letbe tartozó növendékek, bizonyos jóléte- j  
ményekben (bennlakásban, köztartásban, 1 
tandíj- és vizsgadijkedvezményben, díj- í  
mérséklésben, ösztötidíjbarvpénzsegéiyben) ’] 
részesülhetnek A bennlakás (fűtés, v ilág i-1 
tás) díja jelenleg havi 30 K, a tápintézeti 3 
díj jelenleg havi 325 K. 1

Soproh, 1920. május 24.

Az igazgató.

L I P P  és L A C K N E R
kereskedelm i v á lla la ta  

S Z E N T G O T T H Á R D O N .
Vétel. Eladás. Képviselet. Közvetítés.

Forgalomba hozunk boroka' ' s“ "6 és bor‘
Megbízást vállalunk ^ ? n,£ kmibevás<ír,ására 
Nagyban beszerzünk any4goka,, és ipari gyárt-
S T Ó I l í t i in l /  mezőgazdasági gépeket, géprészeket, műszaki cikkeket 

' d i l i ÚJUK és anyagokat.
az összes mezőgazdasági termények és élelmisze- 

r  u y íd m U Z l I im  rek (gyümölcsök) értékesítésével.
F vn m ‘+ qc im n n r t osztályunk megbízhatóan teljesít minden 
L X p l# r i  “ b i m p u r i  jrí$nyn ki_ és beviteli megbízást.

14-25

Nyomatott Welliach Béla villumüzemü könyvnyomdájában Szentgotthárdon.



24— 25. szám.XI évfolyam. 1920. június 20.

Felalóa kesztő
* •  k ia d ó :

SZA LA Y  M IH Á L Y .
T á rss zerke .z tő  :

NfiMFTH KÁROLY.

K ézliatok Lová .xp ato nára  
(V e .zprém m agye), előfi- 
le té . l  dijak , reklam ációk  
a HA H A N G 87Ó  kiadóhiva
talának S zentg otthárdra  
I Vu .várm egye) küldendők 

Előfizetést elfogad  
minden avang. lelkész á t  

tan ító .

E V A N G É L I K U S  N É P L A P .
Alapította: Kapi Béla 1910-ben.

Szerkeszti e •  kiadóhiva
ta l veze tő je :

C Z IP  O T T  O É Z A
S ZEN T G O T T HÁRD  

(Vasvárm egye.)

A ,,H a ra n g tzó "  előfizetési 
á ra : f á i  á v r e  közvetlen  
küldéssel 2 0  kor., csopor
tos küldéssel (legkevesebb  

lO példány) 10 korona.
A „H a ra n g s zó “ te r je s z 
tésére befolyt adom ányok
ból szórványban lakó hl 
veinknek Ingyenpéldányo- 

kát küldünk.
M eg je len ik  m inden vasár 

nap.

A „ D U N Á N T Ú L I  L U T H E R - S Z Ö V E T S É G “ H I V A T A L O S  LA P JA .

F1 ohász.
Szent Isten, e gyászos Ország 
A mélységből k iá lt Hozzád, 
Panaszával, sóhajával,
Szívet tépő sok jajával.
Egy nép hajt most Neked térdet, 
Nép, kire e próbát mérted;
Ez az árva nép m i vagyunk,
Kiknek fogytán van a napunk. 
Minket sirat a föld, az ég,
Az egész nagy teremtettség, —  
Duna, Tisza sirat minket,
Viszi sárii könnyeinket, —
S ir az erdő minden fája,
Mintha bűnk neki is fájna, —
Fejét a virág lehajtja,
Miértünk hull a harmatja. —
A madár is a lomb alól 
A m i keservünkről dalol. —- 
.4 Kárpátok sötét ormán 
Búnkat búgja a vad orkán. —
M i mennydörög a viharban ?
A m i haragunk van abban, —
Nap, hold, csillag elsötétül 
Magyarok szenvedésétül.
—  Oh nagy Isten, még m i vár ránk ? 
Mintha temetőben já rnánk !
Előttünk most két ösvény á ll:
Egyik élet, másik ha lá l;
Élet, de megalázottan,
Halál, de meg nem hajoltan. 
Szégyennel m i nem élhetünk,
Az ily  élet halál nekünk,
Inkább becsülettel halunk,
E  halálból föltám adunk; 
Föltámadunk, élni fogunk,
Újabb életre van jogunk.
Erre kezes nekünk a Múlt,
Amely egy ezredévre nyúlt, —
Az igazság a m i várunk, 
Gyözedelmet tőle várunk, —
Hittel nézünk m i előre,
A dicsőséges jövőre,
Hol a földet körüljárva 
Visz bennünket a l i ir  szárnya.
—  Szent Isten, e gyászos Ország 
A mélységből k iá lt Hozzád:

Te, k i eddig védtél, óvtál,
Ezerévig velünk voltál,
Védj meg most is, óvj meg minket, 
Áldd meg árva nemzetünket;
Ha m i Véled, Te mivélünk:
M in t viruló nemzet é lünk!

Sántha Károly.

Mi fogyatkozás 
van még bennem?

»Keresztyén vagy, mondod.« A 
mély érzésű vallásos költőnek ily 
kezdetű énekét elzengjük gyakran; 
de vájjon nem rövid életű, röpke 
szavak hangzanak-e aközben ajkaink
ról anélkül, hogy keresztyén voltun
kat cselekedeteinkkel tanúsítani igye
keznénk? Pedig jól ismerjük Jakab 
apostol szavait: A hit, ha jó csele
kedetei nincsenek, meghalt önmagá
ban. De saját tapasztalatainkból is 
tudjuk, hogy a szájjal vallott irány
elveknek, igazságoknak mily csekély 
az értéke, ha azok megfelelő csele
kedetekben nem nyilvánulnak. Mégis 
milyen nehezen, milyen hosszas vajú
dással, milyen gyéren tűnnek elő a 
szemhatáron azok a tettek, amelyek 
igazi keresztyén érzületre vallanak.

De ne csudáid, keresztyén fele
barátom, ezt a jelenséget és ne lop
jon az szívedbe csüggedést, kishitű
séget : Lám a tékozló hú is csak ak
kor érezte az apai házban élvezett 
jólétnek becsét, amikor idegdermesztö 
arccal ^köszöntött be hozzá a szük
ség. Ißizony mondom, ml is eltéko- 
zoltuk azokat a kincseinket, amelyek 
a földi életben a lélek üdvére s a test 
jólétének fenntartására szolgálnak. A 
családias érzelmeknek, a becsületér
zésnek, irgalmasságnak, felebaráti 
szeretetnek, a törvények iránti enge
delmességnek csekély értéket tulajdo
nítottunk, egyház, haza, közügy fon

tossága elenyészett az egyéni érdek 
előtt. Bálványimádásra adtuk magun
kat : szíves készséggel követvén a 
zsidók példáját, amikor elfogyott a 
türelmük és nem várták be Mózes 
leszállását a Sinai hegyről.

Hatalomvágy, hiúság, oltbatatlan 
szomju haszonlesés, féktelen nagyra- 
vágyás, szerepelni vágyás és az él
vezeteknek, a testi gyönyöröknek tik
kasztó, észvesztő kívánsága, ezek a 
mi zsarnokaink, amelyeknek kielégí
tésében keressük a földi élet legfőbb 
javát, amelyeknek kielégítésére áldoz
zuk föl minden testi s lelki erőnket 
anélkül, hogy az ő oltáraiknál a nyu
galomnak, elégedettségnek csak egy 
pillanatában is gondatlanul örülhet 
nénk.

Ezek a hatalmak állnak előttünk 
rideg sziklafalként, amikor a keresz
tyén érzületnek egyik legnagyobb 
ellenségét: az önzést igyekezünk
leteríteni, hogy keblünkben az em
berszeretet gondolatai megfoganhas
sanak és cselekedetekben gyümöl
csözzenek. . Mert ez a sziklafal csá
bító szavakkal, vakító lidércfénnyel 
csábítja, ösztönzi, kényszeríti az 
embert arra az útra, ahol a vándort 
a keresztyénség üde ligetei s csudás 
erejti forrásai helyett fojtó párát 
terjesztő gombák és gyilkos méreg- 
cseppek várják.

Azoknak a bölcs férfiaknak, vagy 
akik magukat annak tartják, mivel 
nagy hatáskörre vállalkoztak, nem 
jut eszükbe töredelmes szívvel meg
váltani, hogy a hazugságok és ámí
tások útvesztőjében iszonyúan téved
tek és elismerni, hogy a tévedés 
okozta hibák jóvátétele keresztyéni 
kötelesség. Győzelmes fegyverek ha
talmát érezve kezükben, nem gondol
ják meg, hogy milliók szabadságának 
legázolása nem terem békés egyetér
tést a népek közt és hogy ahol 
bosszuállás és a hatalomvágy fék
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telenkedik, ott emberiesség és zavar
talan mivelődés nem üt tanyát. Látjuk
a népek vezérférfiait közelben és 
távolban, mennyire igyekeznek a 
tömegek érzületét, hangulatát, évti
zedek óta táplált óhajtásait csengő 
jelszavakkal, nagyhangú ígéretekkel 
hiúságuk, nagyra vágyásuk, vagy 
anyagi érdekeik céljaira megnyerni. 
Nem gondolják meg, hogy versen
gésük, egymás ellen való agyarko
dásuk, irigykedésük ámításaik, ver
senytársuk kisebbítése, kiguúyolása 
mély sebet vág a közerkölcsiségbe s 
homlokegyenest ellenkezik a keresz
tyéni szeretettel. Látunk sokakat, 
fájdalom igen sokat, kik a pénz őfel
ségének oltára előtt földig hajolva 
minden kínálkozó alkalmat kizsákmá
nyolnak, hogy szorult helyzetben 
sínylődő felebarátaikat kiszipolyozzák 
nem gondolva arra, hogy a szertelen 
árfelhajtással és árucikkkeik álnok 
meghamisításával ezrek, milliók élet
erejét sorvasztják el. És ha valaki 
kérdené tőlük: mely vallást követtek? 
Mind ezek a hatalmasak, ezek a 
népvezérek, ezek a pénzimádók ha
bozás és megilletödés nélkül büszkén 
vallanák: keresztyén vagyok !

»Keresztyén vagy, mondod«; de 
nem jut eszedbe, mit felelt a te Mes
tered a kísértő szavaira, mikor ez ő 
néki dicsőséget, világhataímat ígért ; 
nem jut eszedbe mire szólította föl 
Urunk Jézus azt a gazdag embert, 
aki minden parancsolatokat megtar
tott és egész önérzettel kérdezte: »mi 
fogyatkozás van még bennem?«

HARANOSZÖ.

Lemondani, igen, lemondani/ mi
kor az a csábító hatalom mézes 
szavakkal igér jólétet, dicsőséget, 
uralmat, élvezeteket. Amikor azt látod, 
hogy felebarátodat az ügyefogyottság, 
segélytelenség vaspálcája reá kény
szeríti a legkeservesebb áldozatra is, 
s a haszonlelés vigyorogva figyel
meztet té^ed a kínálkozó alkalomra, 
hogy kincses ládád halmazát gyara - 
pítsad: lemondani az alkalomról,
melynek kizsákmányolása könyekre 
fakasztaná a felebaráti szeretetet. 
Mikor a zene hangjai mulatozásra 
csiklandják véredet, de érzed, érzened, 
kell, hogy mulatozásod fáj körülötted 
a szenvedőknek, gyászolóknak; le
mondást parancsol akkor a keresz
tyéni részvét. Ha csábító helyzetek, 
biztosan célhoz vezető eszközök 
gyulasztó erővel ösztönöznek nagy- 
ravágyásodnak, hiúságodnak, szere
pelni vágyó lelkednek kívánságait 
kielégítő cselekedetekre, amelyek azon
ban lelkiismereted Ítélete szerint 
sértik az erkölcsi világrendet, mérges 
gombák csiráit hintik el a közerköl
csök virágos kertjében: lemondani 
azokról az eszközökről, a sikert 
ígérő helyzetről, ez a te keresztyéni 
kötelességed, felebarátom, mert ha
sonló körülmények között így tenne 
a te Mestered, így tenne Jézus!

Hasztalan hirdetjük akár légresz- 
kettető harsonákkal keresztyénségün- 
ket, míg istenfiusági hitünk oly leiki 
erőt nem fakaszt keblünkben, mely 
a kísértő hatalmaknak győzelmesen 
ellenállva jézusi alázatosságot, az

erkölcsi világrend törvényei iránti 
föltétien engedelmességet és velőkig 
tiszta felebaráti szeretet által áthatott 
önzetlenséget nem tenyészt a szí
vekben.

És ha meggondoljuk, hogy magyar 
népünk lelkiiletének egyik legkiválóbb 
jellemvonása a törvénytisztelet és 
becsületérzés, mely mindenekelőtt ön
magával igyekezik jó barátságban 
lenni; ha meggondoljuk, hogy az 
igaz protestáns ember nem hívságos 
cselekedetekben és sokbeszédii sza
vakban, hanem az istenfiuság élénk 
érzete által áthatott köz- és magán
életben keresi s találja meg lelke 
nyugodalmát, lelki üdvét: ennek
átgondolása megvilágítja előtted, ke
resztyén testvérem, előttetek, egyházi 
vezérférfiak azt a magasztos hivatást, 
mely a mai társadalom gondolkodás 
módjának, érzületének újjászületésé
ben a magyar protestantizmusra há
ramlik. Sass János.

1920. június 20

Dunántúli, jólelkü, evangélikus, 
csupán két felnőtt személyből álló, 
úri családhoz keresünk oly jóérzésü 
megbízható leányt, vagy özvegyet, 1 
ki a főzésben némi jártassággal bir. 
Az illető örökös otthonra találna, 
családias bánásmódban részesülne; 
semmi külső munka nincs, csupán a 
konyhamunka lenne a dolga! A be
lépés történhetik 2— 3 hónap múlva, 
de esetleg mindjárt is. Igények meg
jelölésével a jelentkező Ievéi a »Ha
rangszó« kiadóhivatalába küldendő, 
Szentgotthárd, (Vasmegye). i —2

m  r

Fejszecsapások.
Elbeszélés. Irta: Növik Kálmán.

A keleti égbolt már kezd rózsa
színt ölteni, csak mélyen a látóhatár 
alján fekszik a kékeslila köd, mely 
mögül halványan piroslik ki a hajnal. 
A friss tavaszi levegő balzsamos 
fenyőillattal van tele, A hatalmas 
fenyőerdő távolról olyan mint egy 
sötétkék szinü felhőtömeg; a völgy
ben fekvő apró házak hangyabolyhoz 
hasonlítanak. Hajnal van, szép tava
szi hajnal; milliárdnyi apró harmat- 
csepp csillog a falombokon és a vad
virágokkal pompázó rétek fűszálain.

A kanyargó országút lassankint 
megélénkül s egy-egy mozgó, fekete 
pont tűnik fel rajta. Közeledve e pon
tok, emberekké nőnek. Egyenkint vagy

párosával haladnak a fával borított 
domboldal felé. Csaknem mindegyik
nél ugyanaz a szerszám : fejsze, fű
rész és véső látható.

A legelői haladó két alak letér az 
országúiról; megkerülik a domboldal 
fával benőtt részét s a kopárabb ol
dal felé tartanak. Mikor a domb te
tejére vezető ösvényhez érnek, az 
egyik torkát köszörülve szól társához :

—  Nézze csak apámuram; otthon 
feledtem a tarisznyámat I

—  A’ má’ baj 1 —  dörmögi egy
kedvűen az idősebb. Azután mennek 
tovább fölfelé, szótlanul. Előre hajlott 
termetük a meredek utat akarja, ellen
súlyozni. A domboldal lefelé teljesen 
ki van irtva, csak itt-ott látható egy- 
egy kivágott fának a gyökere, de csak 
a gyökere, mert még a törzset is ki
ásták a földből. A természet azonban 
hű marad önmagához, mert az irtás 
helyét újra, sűrű fiatal cserjés nőtte 
be.

Mikor a hosszú, fárasztó gyalog
lás után a két favágó felér a domb 
tetejére, leülnek pihenni, hogy egy 
kicsit kifújják magukat. Az öregebbik 
előhúzza dolmánya zsebéből makra
pipáját és a cifrán díszített dohány- 
zsacskóból megtörni. Mellette ülő társa 
szintén a zsebjeiben kotorászva ke
res valamit, aztán csalódottan, boszu- 
san mondja:

— A mindenségit! — inég a pi
pám is otthon hagytam !

— Az öreg nem válaszol; meg
elégedetten, nagy lelki nyugalommal 
pöfékelve eregeti a bodon füstfelhő
ket. Társa irigykedve nézi egv jó 
ideig —  szinte lerí arcáról a pipa 
utáni szomjas kívánsága — de, hogy 
ne kelljen társa gyönyörűséges élve
zetét hiába szemlélni, feláll s a szom
széd irtás felé indul.

A lejtéses irtáson lefelé haladva 
egyszer csak gúnyos hangon odakiált 
társához:
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A b ir tokre form .
Irta : Tompa M ihály.

Mióta a kisgazdapárt a földbirtok
reformot egyik sarkalatos programm- 
pontjába telte, azóta állandóan aggódó 
lélekkel szemlélem és várom ezen 
kérdés tárgyalását. Aggódó lélekkel 
azért, mert a hírhedt Károlyi kormány 
is ezzel kezdte és a kommunizmussal 
végezte szégyenteljes pályafutását. —  
Hogy én már akkor is hogyan véle
kedtem erről a kérdésről, erre vonat
kozólag idézem 1918. decemberében 
tartott egyik ádventi prédikácziómnak 
ide vágó részét: >Dolgozni és me
gint dolgozni, —  ez legyen ma min
den magyar embernek jelszava! Ha 
őseinknek vérrel biztosított drága 
Örökségét, ezeréves magyar hazánkat, 
megmenteni és annak fennmaradását 
biztosítani akarjuk, akkor fogjon 
össze itt ma gazdag és szegény, űr 
és szolga, —  tanult és tanulatlan 
ember, mert egyedül az összetartás, 
egyetértés és szorgalmas munka által 
menthetjük meg ami egyátalán rnég 
megmenthető! — Igaz ugyan, hogy 
itt ma nagyon sokan vannak az 
úgynevezett álmodozók, akik földosz
tásról, még pedig ingyen földosztásról 
ábrándoznak ! —- Igazi álmodozók 
ezek! Lehet e rna, amidőn 56 
milliárdos adósságunk van, s amidőn, 
—  amint a jelek mutatják —  orszá
gunknak is egy tekintélyes részét 
elveszítjük — földosztásról, hozzá 
még ingyen földosztásról beszélni 
is?! — Nem, és ezerszer is nem!

Hiszen arra a nagybirtokra*) szükség 
van az állam adósságának törleszté
sénél, -  - szükség van a közélelme
zés biztosítására és rossz valutánk 
megjavítására; — mert ha ezt fel
osztják a városi lakosság étien hal 
és az adósságok tengere összecsap 
fejünk felett 1 — Ne várjon tehát így 
ma senki ingyenes földosztást; —  
ne lesse senki azt a bizonyos sült 
galambot, — hanem dolgozzék min
denki erejének teljes megfeszítésével 
—  akkor, amint a háború előtt nem 
éhezett Magyarországon egyetlen egy 
munkás és takarékos ember sem, —  
a békekötés után sem kell egyetlen 
magyar embernek se a szomszédba 
menni kenyérért!«

íme, így gondolkodtam én a föld- 
birtokreforinról 1918. őszén, —  az 
őszirózsás forradalom idején; —  s 
hogy gondolkozásom helyes volt, azt 
a következmények, az azóta történt 
események fényesen igazolták! De 

' ugyanezen események nemhogy megin
gattak, sőt inkább megerősítettek 
azon meggyőződésemben, hogy M a
gyarországon földbirtokreformra olyan 
értelemben, mint ezt egyes lelketlen 
népámítók és dologtalan tömegek 
akarják, ezidő szerint egyátalán semmi 
szükség sincsen! —- Vannak nekünk 
ennél sokkal égetőbb és sokkal sür-

*) A kötött nagybirtoknak az a túlten- 
gésc, amely hazánk némely vidékén létezik 
és amely a leghivalottabbakat á földszer
zésből kizárja, határozottan káros és szo
ciális szempontból gyökeres orvoslást igé
nyel. A tulajdon elve ennek nem állhat 
útjában.

— Lám n i! —  ez a lusta sánta 
I Szabó a földben hagyott egy törzsö-

Í köt! — majd kárörvendő mosollyal 
hozzáteszi:

—  Ugye, de sokszor megmondtam, 
hogy milyen mihaszna, tehetetlen 

J ember ez a sánta S /ab ó !"—  Aztán 
ennek akarta kend a lányát adni? 
Sokra ment volna vele mondhatom !

De erre már az öregebbik is fel
kászálódik és megindul a fatörzs irá
nyába ; mikor odaér, kiveri pipájából 
a hamut, a dolmánya zsebébe vissza
dugja s csak ennyit mond társának: 

— Ki kellene vágni!
—  Vágja ki csak a maga drága 

szomszédja, a sánta Szabó, no lustál
kodjék mindig az öreg kemence mel
lett ! torkolja le haragosan amaz.

v— Ej, ej fiam, talán nem is lusta
ságból teszi ezt a sánta Szabó —  
szól feddőleg az öreg — - hanem aki 
három és fél évig a harctéren küz

dött s végig-élte a borzalmas szenve
déseket, az bizonv nem bírja úgy a 
munkát, mint te ! Ép a napokban hal
lottam, hogy lábsebén kívül, a Piave 
menti nagy visszavonuláskor tüdő- 
lövést is kapott a szerencsétlen !

—  IJgy-úgy — csak fogja kend 
is pártját a sánta Szabónak, majd ö 
is segít magán — dörmögi durva 
szemrehányással az ifjabbik.

Az öreg nem szól többet, de meg
látszik rajta, hogy belül a lelkeben 
rosszul esett neki a leckéztetés.

—  Egymáshoz nem szólva műm 
kához látnak mind a ketten; kissé 
kedvetlenebből megy ugyan a munka 
mint egyébkor, de azért vigyázva 
szántják a falörzs friss kérgét, hogy 
el ne szakadjon. Lassankint az egész 
farönk csupasz lesz, csak egy bütyök 
tartja már a nedves sikamlós kérget. 
Egyik megfogja a törzset, míg a má
sik óvatosan levágja az utolsó tá-

gősebb feladataink is, —  aminők p. 
o. hazánk területi épségének vissza
szerzése, —  több milliárdos állam- 
adósságunk kifizetése, —  valutánk, 
vagyis pénzünk értékének helyreállí
tása stb. Majd ha ezek már mind 
rendezve lesznek; —  majd ha Kár
pátoktól le az Adriáig megint magyar 
lesz az Ú r; majd ha az adósságok 
vizözönéből szerencsésen megmen
tettük hazánk Bárkáját; —  (amely 
műveletnél annak a nagybirtoknak 
természetesen első rangú szerep ju t ! )  
majd ha I k.oronáért megint 1 korona 
értékű portékát kapunk, —  nem 
pedig, mint ma, csak 4 fillér értéküt!
—  akkor vegyük elő a birtokreform 
kérdését, —  de akkor is nagyon 
okosan és bölcsen, nehogy ez áltál 
kielégíthetetlen igényeket ébresszünk, 
mert ez megint csak kommunizmusra 
és proletárdiktatúrára vezetne.

Hogy azonban addig is, míg a 
birtokreform —  nem holmi Búza 
Barna féle kontárkodással, hanem 
Krisztusi bölcsességgel és keresztyén 
szeretettel, —  megvalósítható lesz,
—  lecsillapítsam az egyes helyeken 
már-már megint felizgatott kedélyeket, 
adok egy jó tanácsot azon földéhes 
testvéreinknek, akik szegénynek szü
lettek és szeretnék tudni; hogyan 
lehet a semmiből is valamit szerezni,
—  hogyan lehet szegény emberből 
kisgazdát csinálni, —  földosztás 
nélkül is?! —

Erre nézve idézem egy ma már 
többszörös milliomos mágnás csalá
dunk ősének mondását, aki szintén

maszpoptot képező bütyköt is s a 
rönk megindul a sikamlós kéregről, 
aztán legurul a domboldalon a völgybe 
ahol már a többi lehántott farönk is 
fekszik.

Az összegyűlt kéregből egész ha
lom képződik amire a nap a fejük 
felett delelőre áll. Az öregebbik meg
számlálja, hogy hány darab kérget 
hántoltak le, aztán kiszámítja, hogy 
körülbelül mennyi pénzt kapnak érte 
a bőrgyárostól.

Ilyenkor déltájban az egész domb
oldal néptelen, csak a két favágó 
által legördített fatörzs rohanása töri 
meg időnkint a csendet.

A völgyben fekvő faluból gyengén 
hallható a harangzúgás —  dél van. 
A néptelen domboldalon két kis gyer
mek igyekszik fölfelé, épen azon a 
részen, ahol a farönköt eregetik alá.

(Vége következik.)
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kicsiben, úgyszólván szegényül kezdte 
és mint milliomos végezte azéletet: 
„m indig kevesebbet kiadni, mint be
venni!“ Ez az ábécéje minden vagyon
szerzésnek ! Ö is így csinálta s az 
eredmény : nem is egy, de több nagy
birtok a szerencsés örökösöknek!

Sót gyakorlati példával is meg
világítom a kérdést.

Oly községben lakom, amelyben 
gazdág és munkások vegyesen van
nak. ín/ien-onnan i / i  százada lesz, 
hogy közöltük élek s ez idő alatt 
nem egy olyan emberből, akinek 
mikor ide kerültem semmije sem volt, 
s ma 5— 6 holdas kisgazda! És 
pedig szintén a fent hivatkozott, 
milliomossá lett hitsorsosunk jelsza
vának követésével: »kevesebbetkiadni, 
mind bevenni 1«

Természetesen vak szorgalom, óri
ási kitartás és rendkívüli takarékos
ság kell ehhez mindenekelőtt, mert 
ezek nélkül íöldnélküli Jánosból —  
szerzés útján —  földtulajdonos kis
gazda soh’se lesz!

Ami megy az én községemben, 
menni fog másutt is, csak dolgozni 
és takarékoskodni kell, nem pedig 
ingyen földelosztásról ábrándozni és 
semmittevéssel tölteni a napot.

De ha volnának olyan községek 
és olyan vidékek, ahol nem azon a 
szegény munkásnépen, hanem a föld- 
tulajdonosokon törik meg a dolog, 
— mert sem jutányos bérlettel, sem 
pedig marha erővel nem segítik ezt 
a törekvő szegény embert, —  ott azu
tán lépjen közbe az állam s ne kis
gazdákból csináljon nagygazdákat, 
hanem szegény, földnélküli Jánosok
ból kisgazdákat. De nem ám ingyen 
földelosztássalt sem pedig mindjárt 
egy 10 — 15 holdas birtokba való be
ültetéssel, hanem az általam fentebb 
ismertetett és fényesen bevált mód
szernek alkalmazásával: vegyen bér
be nekik a helyi nagybirtokból, vagy 
ha ilyen nem volna, a helyi nagy
gazdák birtokából 1— 2 holdat; adjon 
nekik ehhez legalább 1 drb növendék 
marhát, mindezt természetesen nem 
ingyen, hanem pénzért, akinek pedig 
pénze sincs, annak olcsó kamatozású 
kölcsönre. így megadja az alapot és 
lehetőséget arra, hogy — idővel —  
a legszegényebb ember is örök föld
höz jusson, természetesen csak úgy, 
ha szorgalmas és takarékos lesz; 
de hisz «nélkül az az ingyen kapott 
10 — 15 holdas kisgazdaság is igen 
hamar az ebek harmincadjára jutna I 

Végül még egyet! A földbirtok- 
reformot sokan úgy képzelik, hogy

az egyenlősíti a vagyonokat, olyan
formán, hogy akinek sok van, azok
ból elvesznek, akinek pedig semmije 
sincs, vagy kevés van, ahhoz meg 
hozzáadnak. Akik így gondolkoznak, 
ezek megint épen olyan álmodozók, 
mint azok a 1918-iki ősszirózsás for
radalmárok voltak s ezeknek én szin
tén azt mondom, amit azoknak mon
dottam : magyar véreim, ne álmodoz
zatok !

Ne álmodozzatok ingyen földosz
tásról, mert ezt még a győztes orszá
gok sem képesek megadni, nemhogy 
a legyőzőitek, se pedig egyenlőségről, 
mert egyenlőség — köznapi értelem
ben —  nem volt soha és nem is lesz 
mindaddig, míg a földet emberek, nem 
pedig angyalok lakják!

Avagy kérdem : találsz-e két telje
sen egyenlő testalkotu, két teljesen 
egyenlő természetű, két teljesen 
egyenlő tehetségű embert? Nem. Sőt 
mi több : még az ujjunk sem egyenlő. 
Nem komoly intő jel-e már ez is 
arra, hogy szálljunk le végre vala- 
hára az egyenlőség vesszőparipájáról 
—  különösen vagyoni téren, nehogy 
megint kommunizmusba és a kom
munizmus által végromlásba jussunk!

Ne feledjük soha egy pillanatra se 
Krisztus urunk eme mondását: ‘»Sze
gények mindig lesznek ti közöttetek!«

Jó lesz megjegyezni azt is minden 
földéhes testvérünknek, hogy a bol
dogságot és megelégedést nem bizo
nyos számú holdak, nem V*— V 2 tel
kes, vagy pláne 1000 holdas birtokok 
után osztogatják, hanem szív és lé
lek után. Kinek milyen a szive és a 
lelke! Találón mondja csak a költő 
is, midőn azt kérdi: „m i az, m i em
bert igazán boldoggá tehetne, kincs, 
hir, gyönyör ? . . .  a telhetetlen elme
rülhet benne s nem fog ja  tudni, mi 
az igaz öröm!.

Vallásos és nemes lélek pedig la- 
kozhatik annak a földtelen embernek 
belsejében is épenúgy, mint azéban 
a gazdagéban, akikről Krisztus urunk 
azt mondotta: »könnyebb a tevének 
átmenni a tű fokán, mint a gazdag
nak mennyországba jutnia!«

Az a gazdag ember úgy tekintse 
vagyonát, mint Istenétől kölcsönbe, 
használatra kapott értéket, amelyet 
azért kapott, hogy azzal magasabb, 
értékesebb javakat szerezzen, amit 
úgy ér el; ha gazdagságával annyi 
jót tesz, amennyit csak tehet, annyi 
könnyet szárítson fel, amennyit csak 
tud! Az a szegény ember pedig, aki
nek talán két keze az egyedüli va
gyona, ezt becsülje meg, ezzel mun

kálkodjék híven és szorgalommal, 
mert ebben oly kincset bir, amellyel 
nemcsak hamis, de igaz gazdagságot, 
mennyei jókat is szerezhet magának; 
akkor nem lesz osztályharc és osz- 
tájydiktatura; akkor birtokreform és 
földelosztás nélkül is békességben él 
egymással gazdag és szegény. Akkor 
mindegyik megelégszik sorsával, már 
pedig »aki megelégszik sorsával, nem 
cserél meg királyával!«

H E T I  K R Ó N I K A .
Nemzetgyűlés. A politikai életet b i

zonyos mérvű titokzatossáp, idegesség 
jellemzi. A nemzetgyülé^ egyhangú állás- 
foglalásából az egy világos, hogy a belső 
béke és a jogrend biztosítását tartja ma 
mindenki legfőbb feladatnak, mely további 
halasztást nem szenvedhet. A nemzetgyűlési 
pártok és a hangadók, el vannak tökélve, 
hogy a nemzetgyűlés kitart a föltétien 
parlamentáris uralom biztosítékai mellett. 
Ennek tulajdonítható be, hogy a két kor
mányzó párt, a keresztény nemzeti egye
sülés és a kisgazdapárt annyi sikertelen 
kísérletezés és meddő fáradozás után benső 
politikai barátságot kötött. A megállapo
dást olybá tekintik a két pártban, hogy 
ezzel a guvcrnamentális pártalakulás tulaj
donképp meg is történt.

A béke aláírása. A magyar békeszer
ződést június 4-én írták alá Versaillesban. 
A szertartás színhelye az a«.csarnok volt, 
amely a Nagy-Trianon-palotál összeköti a 
Kis-Trianon-palotával. A sokásos patkó- 
alakú asztalt körül a szövetségesek meg- 
hatalmazottai foglaltak helyet. Délután 
négy óra harminc perckor vezették be a 
terembe a magyar delegátusokat, Benárd 
Ágoston munkaügyi és népjóléti minisztert, 
valamint. Drasche-Lárár Alfréd meghatal
mazott minisztert, akik az asztal jobboldali 
végén, a cseh delegátusok mellett foglaltak 
helyet.

'Millerand megnyitotta az ülést és a 
következő nyilatkozatot tette:

— Uraim 1 Átadom önöknek azt a szer
ződést, amelyet a szövetségesek Magyar- 
országgal kötnek. Az a szöveg, amelyet 
alá fognak írni, azonos azzal a szöveggel, 
amelyet május 6-án adtunk át a magyar 
delegátusoknak. Fölszólítom a magyar 
meghatalmazott urakat, lássák cl a szer
ződést aláírásukkal.

A magyar delegátusok ezután a jegy
zőkönyvvezető nyomában az asztalhoz 
mentek, ahol aláírták a szerződést. Ugyanezt 
tették a szövetséges hatalmak megbízottai 
is, mire az alig tiz percig tartó ülést be
rekesztették. A magyar delegátusok a 
trianoni palotából szállásukra mentek. Ver- 
saillesban az ünnepi aktus alkalmából 
üzembe helyezték a szökőkutakat.

A nemzet prófétája. Gróf Apponyi 
Albert mindig számottevő tényezője volt a 
magyarnak. Ma azonban többje az ország
nak, mint valaha. Közéleti szereplése el
választhatatlanul össze van forrva választó- 
kerületével, Jászberénnyel, ahol legutóbb 
is beszámoló beszédet mondott s amelyben 
politikai életünk valamennyi aktuális kér
déséről elmondta véleményét. Egész jöven-

(
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dónk alapjának Apponyi jászberényi be
szédében újból a bclRÖ rendet, a konszoli
dációt jelöli meg s figyelmeztet mindenkit, 
hogy minden cselekvés, mely a művelt vi
lágban ellenszenvet kelteni alkalmas, csök
kenti a nemzeti újjászületés külső céljait. 
Rend — nemzeti nagylétünk feltámadá
sának a legelső feltétele. Ezt tartotta szem 
előtt a kormány is a statárium-rendelet 
kiadásával.

T isza István emlékezete. Győr város 
közönsége ünnepet ült Tisza István emlé
kezetére. A geszti sírbolt csöndes lakója 
kiszáll korai sírjából s a hazaszeretet 
szárnyán hóditó körutat tesz — szivröl- 
s/ivrc és lélckröl-lélekre — az egész 
országban.

A győri ünnepet, ar. ottani református 
egyházközség rendezte a város és a vár
megye előkelőségének impozáns részvéte--' 
lével. A kegyclctes ünnep keretében lelep
lezték Tisza István arcképét.

Hazajönnek a had ifog lyok. Hadifog
lyaink hazaszállításának immár elvi és 
pénzügyi nehézségei nincsenek. A teknikai 
lebonyolítás kérdése is biztosítva van. 
lunger, a magyar kormány kiküldött meg
hatalmazottja, aki az orosz, néniét, észt 
és finn kormánnyal és a nemzetközi vörös
kereszttel, továbbá a nemzeti államok kép
viselőivel, valamint a népszövetség hadi
fogoly-meghatalmazottjával, Nansen sarki 
utazóval a foglyok hazaszállítására vonat
kozó egyezményeket létesítette, visszaér
kezett. A szállítás már folyik. Narvánál 
már oly tömegben érkeznek, hogy az 
Északi-tengeren rendelkezésre álló hajók 
alig tudják továbbítani a foglyokat. A Baj- 
káltótól keletre levő, körülbelül 10—12.000 
magyart pedig a többi nemzetiségekkel 
együtt az Amerikában rendelkezésre bo
csátott pénzzel Vladivosztokból tengeren 
szállítják haza.

Új adók. Az államháztartás szekerének 
megindítására egész sereg adójavaslat ké
szült cl, amelyek közül már több ott fek
szik a nemzetgyűlés asztalán. Első ezek 
közül a fényűzés megadóztatása. Az új 
adóból származó évi hozadékot a' minisz
ter 140—150 millióra becsüli. Egy új tör
vényjavaslat az italmérésröl az 1809. évi 
XXV. t.-c.-nck hiányát kívánja pótolni s 
beilleszteni a mai kor szellemébe. Főten- 
denciója kizárni az üzérkedést. Ugyancsak 
a nemzetgyűlés elé terjesztette a miniszter 
a jövedelem adóra, a vagyon adóra, a hadi- 
nyereség adóra, a kereseti adóra, a fö ld 
adóra, a nyilvános számadásra kötelezett 
vállalatok kereseti adója, a házadóra és a 
hadipótlékra vonatkozó törvényes rendel
kezések módosításáról és kiegészítéséről 
szóló törvényjavaslatot. \

Nyugatmagyarorszóg az elszakitás 
ellen. Hatalmas népgyülésen fejezte ki til
takozását újból Nyugatrnagyarország népé

az ezeréves hazától való elszakitás ellen 
Sopronban, mely alkalommal Thurncr M i
hály dr., Sopron város polgármestere mon
dott magyar, majd német nyelven beszédet.

— A Nyugat — mondotta — a legna
gyobb igazságtalanságot követi el a Kelet 
népével szemben, mely évszázadokon át 
védte kultúráját. Nem hulla még, ami fek
szik, Magyarország népe nem Halt meg és 
nem is fog meghalni soha. A nyugatma
gyarországiak hűségét megingatni nem le
het, rendületlen ragaszkodnak Magyaror
szághoz.

^Ugyancsak népgyülés volt Szentgotthár- 
dou, ahol dr. Lőrinc Gyula magyar, dr. 
Vargha Gábor német és Mikola Sándor a 
vend nép nevében tiltakoztak Magyarország 
megcsonkítása ellen.

Kcresztény-e „Az e lsodort fa lu “ ? 
Erről a kérdésről érdekes hkvita volt a 
régi országház nagytermében. A hitvitát 
Bogdán Gyula, az Őrálló református napi
lap szerkesztője, református lelkész kezdte, 
aki lapjában éles kritikát irt az Elsodort 
falu-ról, Bilkei Pap István református teo
lógiai igazgató nyitotta meg a vitát, majd 
Bogdán Gyula szólította fel Szabó Dezsőt, 
hogy győzze meg öt arról, vájjon keresztény 
és magyar-e az Elsodort fa lu? Ö tagadja 
ezt. Azt állítja továbbá, hogy a regény 
szennyes pornográfia, hogy főhősében pel
lengérre állítja a magyar népet, hogy e mű 
idegen nyelvre lefordítva romboló hatású 
és végül, hogy a. regény — apológia a 
zsidóság mellett. Állításának bizonyítására 
idézeteket olvasott föl. Szabó Dezső vála
szában kifejtette, hogy az idézetek egyol
dalúak, kiszakítottak, a rossz citátumok 
mellett a jókat is fe l'kellett volna olvasni. 
Regénye szintézise a régi Magyarországnak. 
A fájdalmas, pusztuló ország minden hang
ját adta. Alakjai mind a megtisztulás felé 
törekszenek. Idézeteket hoz fel annak bi
zonyítására, hogy a regény tendenciája ke
resztyén. A helyenkint igen izgalmas vitát 
a közönség nagy érdeklődéssel hallgatta. 
A vita eldöntetlen maradt, amennyiben 
Bogdán is, Szabó is megmaradtak eredeti 
álláspontjuk mellett.

A bankjegyek becserélése. Korányi 
pénzügyminiszter a következőket mondotta 
az állami jegyek kibocsátásáról: Állandóan 
érezzük a helyzetnek káros voltát, hogy 
bankjegyeinket külföldön még mindig osz
tráknak nézik. Ezért szükséges, hogy kü
lön magyar bankjegyeink legyenek. Áz ál
lami jegy korona lesz és nem turul. Sokat 
várunk attól, hogy a gabonaexport révén 
jiénzünk megjavul. Határozottan meg kell 
cáfolnom azt a híresztelést, mintha a bank
jegyek a kicseréléskor vesztenének értékük
ből a levonás által. Levonás egyáltalán 
nem lesz. Erre az összes volt pénzügy
miniszterek nyilatkozatai szolgálnak ga
ranciád. Inkább áldozatot hozunk és nem

vonunk le az '^értékből egy fillért sem, ne
hogy újabb zavarok legyének

E G Y H Á Z I k ö z é l e t .
Előfizetőinkhez.

Ne keltsen senkinél megütközést, 
ha a rendkívüli körülmények kény
szerítő hatása alatt, hosszas habozás 
és töprengés után nyíltan feltárjuk  
lapunk anyagi helyzetét cs előfizetőink 
belátására bízzuk, lehet-c lapunkat 
az eddigi előfizetési dijakból továbbra 
is fentartani.

M ikor az előfizetési d ija t a múlt 
év végén megállapítottuk, a papiros 
kilogrammja nem került egészen 5 
koronába s a postadij a régi volt. 
Most a papiros kilogrammját 34 
koronáért utalják k i részünkre úgy
hogy szállítással cs egyéb költségek
kel belekerül 40 koronába, de közben 
sokkal drágább papirost is kellett 
magánúton sok fáradsággal szerez
nünk, úgyhogy kilogrammjára átlag 
50 kor. -át kell számítanunk. A jw stad ij 
pedig azóta már másodszor emelkedett.

Eddig lapunknak egy-egy száma 
2300 -  2500 koronába került, most 
7200— 7500 koronába kerül. Eddig 
egy-egy példányt 45 fillérért, ma 
1 kor. 40 fillé rért tudunk clőállittatni 
s míg eddig egy-egy példány cimsza- 
logos küldése 2 filléres bélyeggel tör
tént, most 10 filléressel történik.

Minthogy az előfizetési dijakat az 
akkori körülményekhez képest a lehető 
legolcsóbbra szabtuk, a változott vi
szonyok folytán azokból félévi kia
dásainkat is a lig  tudtuk fedezni. Eb
ben olvasóink szives adományai jöttek 
segítségünkre.

M ár április elején láttuk, hogy 
vagy be kell szüntetnünk lapunkat, 
vagy kénytclennk leszünk az előfize
tési d ija t kétszerésére emelni s túlins 
elején előfizetőin tetői csojtortos 
küldéssel újabb 16 koronát, 
címszalagos küldéssel 20 ko
ronát tisztelettel kérni.

A ■ r  I  I  azonnali szállításra miß a készlet tart elsőrangú balatonmelléki B O R O K A T ;  étke-AlrMlUnK ẑsre Alkalmas K Ő S Ó T ;  prima, rafinált fehér g a 1 i c i a i P E T R Ó L E U M O T ;
”  különféle Ü V E G Á R U K A T  u. m. lámpacilindert, befóttes üvegeket, sörös, boros

poharakat stb.; továbbá elsőrendű K O C S I K E N Ö C S Ö T  200 kgr.-os hordókban; T O V O T E  G É P -  
Z S I R T  150 kgr.-03 hordókban, vagy 25 kgr.-os kannákban; úgyszintén a raktárunkban megtekinthető

különféle G A Z D A S Á G I  S Z E K E R E K E T .

L I P P  és L A C K N E R
kereskedelmi üzlete, Szentgotthárd.

Távirati cím: L a c k n e r .
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A nagy napilapok is kénytelenek 
voltak előfizetési d ija ikat újabban 280 
koronára emelni, pedig azok száz
ezernyi példányban s tetemesen meg
rövidítve jelennek meg s hirdetési 
dijakból, pártkasszákból, a kor
mánytól cs egyéb forrásokból nagy 
összegű támogatást nyernek. M i el
lenben hathatósabb anyagi támoga
tásra sehonnan nem számíthatunk, s 
ma is a régi terjedelemben jelenünk
meg.

Midőn a szerkesztőség és kiadó- 
hivat részéről megteszünk mindent, 
hogy egyetlen szélesebb körű evan
gélikus lapunkkal egyházunkat és 
híveinket szolgáljuk, hisszük, hogy 
lapunk barátaj nem hagynak ma
gunkra és inkább meghozzák ők is 
a maguk • áldozatát, mintsem lapunk 
megszünietésését elnézzék.

Az előfizetési díjak a Kiadóhiva
talhoz Szentgotthárdra küldendők.

| Fnrkas M ihály f  | M ini röviden már 
jeleltük, május 12-én tért meg őseihez 
Farkas Mihály lelkész-esperes, ki ott alusz- 
sza immár csendes síri álmát a nagykeresői 
csonka sírták bús erdejében, a temetőben. 
Farkas Mihály egész életét és minden 
munka erejét, kiváló képességeit és meleg 
szivét egyházunknak és égyházkeiEleiünk
nek szentelte. 1884 óta állott a nagygercsdi 
gyülekezet történelmi hagyományokkal meg
szentelt szószékén és hirdette az Úr cso
dálatos dolgait. A soproni alsó egyházme
gyét 15 éven át kormányozta, mint annak 
esperese. Egyházkerületünk számos bizott
ságában működött tevékenye n s az egyház
kei íilr-ti népiskolai bizottság elnöke volt.

Fájdalmas érzéssel gondolunk ma visz- 
sza gyászos elhunytára. annyival is inkább, 
mert hirtelen elmúlása mindenekfelett 
gyászbaboritotta lapunk jelestollu munka
társát, Farkas Mihálynét, szül. kenesei Ke-
ne.rscy Gizellát.

Elmúlása felett az őszinte részvét im
pozáns módon nyilatkozott meg május 
!5-én a temetése alkalmából, amikor is 
közel- s távolról összesereglett gyászoló 
közönség cs az egyházkerület nevében 
Kapi Béla püspök búcsúzott el a templom
ban az Urnák megfáradt szolgájától, a te
metőben Helints Lajos farádi lelkész, egy
házmegyei főjegyző imádkozott.

Áldott legyen emlékezete.
Csöngén pünkösd másnapján szép ün

nepély kereteben tartotta meg a Dunántúli 
Lúther-Szövetség ismertető előadását. Az 
ünnepély sorrendje: 1. Közének: Jövel 
Szentlélek Úr Isten. 2. Irásmagyarázat. 
Tartotta : Varga Gyula esperes. 3. Praelu- 
dium Orgonán előadta Szabó Dezső tanító.
4. A Luther-Szövetség rendeltetését ismer
tette MoUíorisz János oslffyasszonyfai leik. 
5 Szegény fejem, hová bajtnálak. Énekelte 
a gyülekezel! vegveskar Hajas Dénes tanító 
vezetésével. 6. Ima. Hutter Zsigmond helyi 
leikész. 7. Közének. Az istentisztelet után 
a Lu'her-Szővetség céljaira 673‘90 K gyűlt 
esszé a buzgó hívek adományából.

Püspöki egyházlátogatás. Kapi Béla 
püspök június 3 -  12. között püspöki egy
házlátogatási tartott a kemenesaljai egyház

megye zalai részében cs a zalai egyház
megyeben. És pedig június 3-án Pölréten,
4-én Pusztaszentlászlón, 5-én Zalaegersze
gen, 6-án Zalaistvándon, Zalaszentgróton,
8-án Kapolcs, Taliándörögd, Öcs, 9 én 
Nagyvázsony, Nemesleányfalu, Mcncshely, 
10-én Alsó- és Feslödörgicse. Akaii, 11-én 
Szentantalfa, Zánka, 12-én Szcpezd, Kő- 
vágóörs. A gyülekezeteket látogató püspö
köt híveink mindenfelé nagy lelkesedéssel, 
hálatelt ürömmel fogadták. A fáradságot 
nem ismerő püspöknek cgyházlátogatása 
legyen áldáslhozó a meglátogatott gyüle
kezetekre, egyházunkra, hazánkra.

A reform átus konvent ülése. Most 
tartotta a magyarországi református egye
temes konvent ülését. Erdélyt Bethlen Ist
ván gróf és a Kolozsvárról ínüldözöft Ba
rabás Samu esperes képviselték. Az ülésen 
Degcnftld József gróf és Baltazár Dezső 
dr. püspök elnököllek. A püspök megnyitó 
imája után Degenfcld gróf megnyitó be
szédében elparcntálta közéletünk és a re
formátus egyház nagy halottad. Szombat 
délután a konvent fegyelmi bírósága tartott 
ülést, amelyen Zoványi Jenő dr. debreceni 
egyetemi tanárt lclkészi jellegétől és min
dennemű egyházi tisztség és hivatal vise
lésének jogától megfosztotta. Ezenkívül a 
bíróság állásvesztésre ítélte a kommuniz
mus alatt tanúsított magatartása miatt Dé
kán Sámuel debreceni fögimnáziumi tanárt.

Az Orsz. Evang. Szövetség megala
kulása. Az Orsz. Evang. Szövetség június 
3-án tartotta közgyűlését a Dcák-teri ev 
iskola dísztermében. Az „Erős vár a mi 
Istenünk“ kezdetű korái eléneklése után 
Hermann Miksa nemzetgyűlési képviselő 
mondott megnyitó beszédet, majd Rásó 
Lajos dr. ügyvéd ismertette a szövetség 
eszméjének keletkezését és az eddig inár 
megalakult helyi szövetségek tevékenységét. 
A közgyűlés a szövetség elnökévé Raffay 
Sándor dr püspököt választotta meg. Á 
tisztikar és a választmány tagjainak meg
választása s a szövetség alapszabályainak 
Scholtz Oszkár dr. igazgató által történt 
ismertetése után Raffay püspök a szövet
ség céljául az evangélium' realizálását je
lölte meg. A szövetség az evangélikus jel
zőből folyó kötelezettséget vél teljesíteni 
akkor, midőn az evangélium szellemét az 
egész keresztyén társadalom összetűzése 
érdekében az életbe belevinni igyekszik. 
Hangoztatta, hogy a protestáns öntudat 
erősítése csak azt célozza, hogy az evan
gélikusok a kér nemzeti társadalomnak 
felépítésében az egész magyarságnak segít
ségére legyenek. A szövetség a magyar 
haza egységét változatlanul fennállónak 
tekinti, de a protestáns külfölddel szőtt 
kapcsok megerősítésére is különös gondot 
fog fordítani. A nagy tetszéssel kisért el
nöki beszéd után Dingha Béla dr. terjesz
tette eíö határozati javaslatát, mely szerint 
a szövetség a haza földjének megcsonkí
tása ellen tiltakozik s az elszakított test
vérek idelartozásának gondolatát ébrentar- 
tani soha meg nem szűnik. A lelkesedéssel 
megokolt javaslat •elfogadása utált a köz
gyűlés Kaczián János esperes buzgó imá
jával s a Himnusz elcncklésével végződött.

Az Evangélikus Szövetség estélye 
Rákosligeten. Az alig félévvé! ezelőtt ala
kult rákoskeresztúri „Evangélikus Szövet
ség“ művelődési propaganda és ifjúsági 
szakosztálya, amely minden hónapban szo
kott estélyt rendezni, május havi estélyét 
a rakosligeti református tataházban múlt 
hó 26-án rendezte. A helyiség teljesen meg

telt. A műsor következő vo lt: Közének: 
Erős vár a mi Istenünk. M ü lle r: Fohász. 
Solo ének, énekelte Trautseh Ede, harmo- 
niumoit kisérte dr. Czobnr Károly. János 
valloinástétele. Szavalta Bánó Sárika. Ka- • 
nizsai Dorottya. Szavalta Windt llus. Fenn 
a csillagok felett. Mozarttól, énekelte 
Trautsch Ede. Bűvös vadász. Énekelte l a 
kács llus, hannoniumon kisérte dr. Czobor 
Károly. Az én öcsém. Szavalta Grosz Ernő. 
Úgy a szavalatok, mint az énekek általános 
tetszést keltettek. Az estély kimagasló pont
jai az alelnök dr. Pajor Ákos megnyitó 
beszéde és Kovácsovics János elnök fel
olvasása voltak Dr. Pajor megnyitó beszé
dének lényege az volt, hogy a borzalmasan 
megcsonkított Magyarországot csakis a 
tiszta keresztyén szellem tarthatja fenn és 
szerezheti majd vissza a tőlünk jogtalanul 
és igazságtalanul elrabolt területeket. Fel
hívja a jelenlevőket a keresztyén kurzus 
mellett való hűséges és rendületlen kitar
tásra. Kovácsovics elnök a „Társadalom“ - 
ról tartott nagy gonddal és sok tudással 
egybeállított felolvasást. Ismertette a társa
dalmat általában, a társadalom fejlődését, 
történetét és tagozódását. A társadalmi 
alakulatok és egyesülések során áttért az 
evangélikus szövetségre, mint társadalmi 
egyesülésre és ismertette a helyi „Evan
gélikus Szövetség" célját, alapszabályait és 
eddigi működését, egyúttal buzdito’la a 
rákosligeti keresztyén híveket a szövetségbe , 
való belépésre. A szövetségnek ez a fel
olvasás volt az első nyilvános propaganda 
működése s remélhető, hogy a belépésre 
való felhívásnak meg is Jesz a kellő ered
ménye. Az estély a Szózat elcncklésével 
végződött. Az anyagi eredmény szintén 
sikerültnek monvihetó, mert önkéntes ada
kozásból 326 korona folyt be, amely ősz- /  
szegből az iskolás gyermekek vizsgái aján
dék-könyveket kaptak.

A D unántúli Luther-Sző vétség Kis- , 
Somlyón május 9-éri tartotta ünnepélyét a 
köveikező tárgysorozattal: Ünnepi beszé
det mondott Nagy Mihály n. dömölki se- 
gédlclkész. Molitorisz János ostffyasszony- 
fai lelkész a Luther-Szövctség célját és 
hivatását ismertette. Szavaltak: Szakái Já
nos jánosházi tanító és Kovács Henrik kis- 
sonilyói iparos. Az anyagyülekezet tagjaiból 
alakult vegyeskar egy négyhangu és egy 
kéthangu karéneket adóit elő Mórocz Sá
muel helybeli tanító vezetése alatt. A hely
beli leikész imája, ünnepi megnyitója és 
gyülekezeti közének egészítették ki és tet
ték teljessé az ünnepélynek Íratását. Ünne
pély után offertórium volt, mely a Luther- 
Szövetség céljaira 1069 koronát eredménye
zett. Ugyancsak Kissomlyón pünkösd első 
napján offertóriumból 435 K jött be az , 
Oroszországban szenvedő hadifoglyaink 
hazaszállításának költségéire. Pünkösd más- 1 
napján pedig 267 K az evang. sajtó céljaira. .

Kemeneshőgyészben május 30-án volt 
a Dunántúli Lnthcr-Szövetségnek ünnepélye, 
amikor is Molitorisz János ostffyasszony- 
fai lelkész tartott Iciketemelő előadást, i j  
Emelte az ünnepélynek magasztos voltát a ] 
Kemenesliőgyészi vegyeskar által előadott 1 
két ének is. A megtartott offertóriumon — 
bár az ünnepély délelőtt helyett délután j 
lett tartva — 238 korona gyűlt össze a - 1 
Luther-Szövetség céljaira.

Csöngén a pünkösdi ünnepek alkalma- «  
val a hívek adakozásából befolyt: Hadi- ÍJ 
foglyaink hazaszállítására 413 59 K, Luther- J  
Szövetség 673 90 K, konfirmandus gyerme
kek ajándéka gyülekezeti célra 2592U K,



Gyámintézetre 38 K. Ezen összegek ren
deltetési helyükre küldettek.

Alszoporon építendő imaházalap gy ara
pítására adakoztak: özv. Huszár Istvánné 
térje emlékéül 1000, Horváth Pál s neje 
gyermekeik konfirmálása emlékére 200, 
Németh Béla édesatyja néhai Németh Jenő 
emlékére 300, Bentsik Gyula kisbirtokos 
100, Ltilca Lajos kisbirtokos 100, Berecz 
üáborné a kommunizmus bukása örömére 
s hogy férje menekülése sikerült s szeren
csésen visszatérhetett családja körébe, en
nek emlékére 100, Fodor Miklós tanító és 
neje a fenti célra 100 koronát

Az őrim agyarúsdi ev. gyülekezet pénz
tárába a húsvéti és pünkösdi ünnepek al
kalmával a következő adományok folytak 
be : Egyházföntartási a lapra: Péter Dáni- 
elné és gyermekei férje illetve atyjuk em
lékére 100, Gérnyi Ferenc szülei emlékére 
50 K, Kósik István gyermekei atyjuk em
lékére 300, Dávid Dániel és neje gyerme
keik emlékére 100, Böhm János 50, M i
hályka Károly fia emlékére 40, Csóbor 
Sándorné 20, Novák Ferenc és neje szüleik 
emlékére 300, Sober Károly és neje kis fiuk 
emlékére 50, özv, Mihály Jánosné és gyer
mekei férje illetve édesapjuk emlékére 100, 
Orbán Zsigmondné édesanyja emlékére 50, 
üóger Sámuel és neje fiuk koiifirm. alkal
mával 30 kor. — A konfirmandus alapra: 
üóger Sándor 20 K és belépett a Luther- 
Szövetséghe, Simon József és Katalin 10, 
Dávid Sándor 20, Sebők Ernő 30, Németh 
Jenő 5, (fahret Elek C, Kósik Ferenc 20, 
Gál Sv.idi 5, Péter Kálmán G, Gál Kálmán, 
Szabó Szidi, Sebök Anna, Bic/ó Jenő, Gér 
uyi Kálmán és Biczó Kálmán 4 4, többen 
összesen 26 20 koronák — A Luther-Szö- 
velségre: Holtai János 100, Vadász Antal 
r. kai. 12 c.sillárgyertyát 144 K értékben.

H iánypótlás. Szegény evangélikus ifjú 
ságunk milyen árva és elhagyatott volt az 
egyetemeken és különböző fő isko lákon... 
Nem tudta megtalálni a maga szervét, ahol 
evang. karakterének kifejezési tudott volna 
találni. Mint a fejlődő, gyenge fa : ki voltak 
téve minden zúgó vihar támadásának. Im
már megtörtént a megmozdulás, hogv ev. 
ifjúságunk ne legyen kénytelen a felfogá- 

i sukkal sokszor ellentétes ifjúsági egyesü
letekbe beiratkozni, világnézetükkel ellen
kező egyesületektől, avagy magánosoktól 
erkölcsi és anyagi támogatást kérni, amely 

 ̂ bizony sokakat sokszor félrebillentette «a 
[ helyes útról, sokakat existcnciájukban inár 
f tanulmányi ideje alatt, vagy később az élet- 
i ben tört össze, sok kitűnő ifjúnk lelki vi- 
1 lágát méfcelyezte meg a nem megfelelő tár- 
I saságokkal való érintkezés nemcsak a fö- 
£ városban, de a vidéki főiskolákban is. Hogy 
[ ellenállhassanak a különböző áramlatok- 
i nak, lelkűket is megőrizzék n támadások- 
: tói, testüket is a tisztaság jegyében meg

óvhassák : Bibliával a kezükben Isten és 
i hazaszeretet szent érzelmeivel szívükben 
|  1920 április 17-én néhány lelkes ifjú érezve 
t a nagy hiányt, megalkották az „Evangélikus 
[ Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Szövet- 
L Bégét". Gyorsan haladt a nehéz munka, 
t Már május 7-én tartott közgyűlésükön 120 
I tag jelent meg. „Erős vár a mi Istenünk"
■ imádság és biblia magyarázat után Szuc- 
I hovszky Sándor orvostanhallgató ismer- 
l tette az eddig végzett munkát. Kiemelésre
■ méltó, hogy már addig is 30 tag részére 
i tudtak ingyenebédet szerezni és mintegy 
, kétmázsányi különböző élelmiszert. Majd 
| az alapszabály tervezetet ismertette. Tiszti- 
J kart a következőképen választották meg:
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díszelnökök: dr. Raffay Sándor püspök és 
Győry Lóránt ny. miniszter; ügyvezető el
nök: Szuchovszkv Sándor orvostanhallgató; 
alelnök: Pál Béla théológus; titkárok: 
Tinschmidt Emil orvostanhallg. és Mayer- 
nik János theológus; pénztáros: Brenn- 
dörfer Teréz orvostanhallgató; háznagy: 
Siska Jenó műegyetemi hallgató és húsz 
választmányi t3g. Végül a Hymnus követ
kezett. Ideiglenes hivatalos helyiségük V ili., 
Eszterházy-utca 3.

Mi a magunk részéről örvendetes jelen
ségnek tekintjük, hogy ifjúságunk érezve 
a hiányt tömörül, hogy pótolja az t; erőt 
gyűjt az egységben, erkölcsiekben, anyagi
akban támogatja egymást, fejleszti Istentől 
nyeri képességeit és életügyességét; így 
igyekszik magát méltóvá tenni arra, hogy 
a jövendőben másokat is tudjon vezetni 
és áthatni a jóban és nemesben!

Sz. Gy.
A székesfehérvári evang. gyülekezet 

május hó 29-én és 30-án körében látta 
Kunst Irén kínai evang. miss/.ionáriusnót. 
3ü-án délután 6 órakor vallásos estély volt, 
amelyen a misszioriáriusnő vonzó előadás
ban bőven ismertette a kinái társadalmi 
viszonyok mellett a kereszténység, a köze
lebbről protestantizmus terjedését. Elő
adása szerint Krisztus tudománya a pogá- 
nyok amaz óriási táborában, lassan bár, 
de szépen halad előre. A vallásos eslély 
szép jövedelméből a gyülekezet 200 K-át 
juttatott a üebenzelli missziónak.

CSHLÄDI ÉRTESÍTŐ.
Halálozások. Szuchovszkv Sándor kávai 

(Pest m.) levitátáiiitó fáradhatatlan tanítói 
munkásságának 43-ik, életének 63-ik évé
ben s/ívszélhűdés következtében váratlanul 
elhunyt. Özvegye, szül. Tomcsányi Lujza 
és nyolc gyermeke gyászolja. Két gyerme
kéi lelkésznek nevelte. Megható volt teme
tésén híveinek, tanítványainak, a környék
beli intelligenciának őszinte részvéte. A 
gyászszertartást Riecsánszky Endre bényei, 
dr Varsányi Mátyás Budapest Deáktéri, 
püspöki másodlelkész, Marcsek János és 
Kuthy Dezső vallástanár-lelkészek végezték. 
Sokat küzdött, fáradhatatlan volt minden, 
sokoldalú munkásságában. A nehéz pályán 
eltöltött hosszú idő alatt sokakat nevelt 
az iskolapadban és azonkívül is az életben; 
sokakat nevelt az önzellen igazságért való 
nagy küzdelemre az Isten és haza iránti 
hűség jegyében Elhalálozása által anya- 
szentegyházunk is sokat veszített: jó prédi
kátort, fáradhatatlan tanítót, kitűnő népis
merő népvezetót. Emlékezete legyen min
deneknél áldott!

Nagy részvét mellett temették el Ostífy- 
asszonyfán május 26-án a községnek egyik 
köztiszteletben és szereidben álló lakósát, 
Tarján Dánielt. Az elhunytban Tarján Ist
ván répczelaki lelkész édesatyját gyászolja.

Súlyos veszteség érte Rákoskeresztúr 
köztiszteletben és szereidben álló lelkészét 
Nos/.kó Istvánt és családját 16 éves T ibor 
fiuknak váratlan baleset folytán május hó 
7-én történt elhalálozásával. Vígan utazott 
be reggel Budapestre az erőtől, egészségtől 
duzzadó ifjú  az iskolába. Bent felugrott 
egy robogó villamosra s oly szerencsétle
nül, hugy a kocsi kerekei ala került A 
mentők szállították a kórházba. Az orvosi

tudomány azonban tehetetlen volt a halálos 
sebbel szemben. Temetése május hó 10-én 
volt a község lakóinak nagy részvéte mel
lett. A temetésen iskolatársai is testületileg 
vettek részt s koporsójára szép koszorút 
tellek. A koporsót igen sok koszorú és 
virágcsokor borította, köztük a szülőké, 
az ev. tantestületé, a helybeli és ligeti 
ifjúságé, a jó barátoké s többeké. A gyász
szertartást Geduly Lajos újpesti. leik: sz 
végezte, megható búcsúbeszéddel vigasz
talva a mélyen megszomorodott szülőket. 
Osztálytársai nevében egyik iskolatársa 
mondott „Isten veled“-et a jó pajtásnak, a 
kedves tanulőtársnak.

m II I  A* K  Ki.
Egy család e lpusztu lt gombumérge- 

zésben. Gödöllőn gonibamérgezé.-ben el 
pusztult Czurda Oszkár honvédszáz.ados, 
a felesége, mégy kiskorú gyermeke és a 
századosáé nyolcadik giamá/ista testvére.

Bort viszünk k i Hollandiába. A föld- 
mivelésügyi minisztérium taigyalásl folytat 
illetékes körökkel abban az irányban, hogy 
Hollandiába bort szállítson ki. Ez a tár
gyalás már eredménnyel is járt, amennyiben 
egyelőre egy vagon bor kivitelére nézve 
az üzletet megkötötték.

Cukrot kapnak a gazdák. A Gazda
sági Tudósító értesülése szerint a Magvar 
Szövetkezeti Középpontok Áruforgalmi 
Részvénytársasága szerződést kötöd a 
cseh kormánnyal, a megszállott Felvidékről 
67 vagon cukor kompenzációs behozatalára. 
A cukrot a vidéken tapasztalható nagy 
cukorhiány enyhítésére fogják fordít mi. A 
cukor egyrészt: már Budapestre érkezett és 
a szétosztás is megkezdődött.

Tízezer koronáig  fe lo ldo tták a zár 
nlá ve ti összegeket. A pénzügyminiszter 
a közzétett rendeletével a baukjegvfedil- 
bélyegzés dolgában kiadott rendelet értei
mében zár alá vett összegeket, ha 10,001) 
koronát nem haladnak meg, a zár alól 
feloldotta s egyben elrendelte, hogy a 
tízezer koronát meghaladó, zár alá vett 
összegek, amelyekre nézve legkésőbb ez 
év június 30-ig fog véglegesen intézkedni, 
továbbra is zár alatt taitandók.

Magyar szó a cseh nemzetgyűlésen. 
A cseh nemzetgyűlés ülésén, egymást érték 
a viharos jelenetek. Amidőn Krelek a né
met parlamenti szövetség nevében tiltako
zott az ellen, hogy Tonusek elnök rend- 
reutasitotta Lodgemann képviselőt és 
Tomasek fentartotta a rendreutasilást, a 
németek ezt kiáltották fe lé je:

— Ez is szabadság!
A következő szónok Körmendv magyar 

képviselő volt, aki magyar nyelven beszélt. 
Beszéd közben állandóan hadakoznia kel
lett a csehekkel, inig a németek élénk tet
széssel kísérték beszédét.

M egint m egdrágult n posta és a 
telefon. Az új díjszabás szerint levéldíj 
a belföldön, Ausztriába, Németországba 
és Jugoszláviába húsz gramig egy korona, 
minden további húsz gramért húsz fillér, 
egyébb külföldre 2 korona 50 fillér. Leve
lezőlap 60 fillér. Ajánlási díj 2 korona 50 
fillér. Postautalvány 100 koronánkig 80 
fillér. Él elmiszercsomagok 5 k iló ig5 korona, 
10 kilóig 10 korona, 15 kilóig 15 korona, 
stb. Más tartatalmu csomagok 5 kilóig 8
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korona, 10 kilóig 16 korona, 15 kilóig 24 
korona, slb. Expresszdíj levélpostai külde
ményekért 3 korona, csomagokért 10 
korona.

Szabadság aratásra. A honvédelmi 
miniszter elrendelte, hogy a mezőgazda
sággal foglalkozó tényleges katonai szolgá
latot teljesítő legénységi egyéneknek június 
10-től kezdve, egymást követő turnusokban 
tiz-tiz napi szabadság adható aratásra. A 
szabadság kezdetének időpontjára nézve 
figyelembe veendő, hogy egyes vidékeken 
mikor kezdődik az aratás.

Torzszülött gyermekek. A magyaró
vári Heideboden cimü lap ír ja : Steiner 
Sámuelnek, a IX. kerületi templom szol
gájának a minap kisleánya született, akinek 
három szeme van, még pedig kettő a 
rendes helyén, egy pedig a homlokán. — 
Tenczer hajóskapitány újszülött gyermeké
nek három keze van. — Simon Mária 
monori leány a minap fiúgyermeket szült, 
akinek olyan hosszú szakálla van, mint 
egy öreg férfinak.

A gyümölcstermés. Az ország külön
böző részeiből beérkezett jelentések alap
ján megállapítható, hogy a gyümölcstermés 
a közepesnél jóval jobb, ellenére annak, 
hogy a legutóbbi nagy szárazság következ
tében némely helyütt nem fejlődött ki oly 
nagyra, amint rendes körülmények között 
kifejlődöttt volna.

Feloszlatták a szabadkőműves páho
lyokat. A belügyminiszter 1550/1920. szá
mú rendeletével a Magyarország területén 
levő minden néven nevezenpö szabadkö- 
míves páholyt, egyesületet és intézményt 
véglegesen feloszlatta.

Rövid hirek. A csehek Massarykot 
köztársasági elnökké választották. — Lloyd 
George tárgyalásba bocsátkozott Krazin 
orosz szovjetkormány kiküldöttével. — 
Németországban a június Ö-kii választáson 
a koalíciós kormány 222 mandátumot szer
zett, inig az ellenzék 238 képviselőre tá- 
maszkodhatik. Választottak 2 kommunista 
párti képviselőt is.

A Harangszó perselye.
A Harangszó terjesztésére újabban 

adakoztak: Lazányi Samu Bpest 1 K, 
Légrád 8 K, Limp Istvánné Ménfő 50 K, 
Erős József Uraiujfalu 20 K, Kovács M i
hály alsó Rábaszentmihály 10 K, Magyar- 
keresztúri nőegylet 50 K, dr. Berzsenyi 
Jenöné 60 K.

A „Harangszó“ buzgó olvasói Bükről 
— hogy minél több kéz kulcsolódjék 
imára „ami harangszónk“ szavára — az 
alább felsorolt adományokat küldik a 
„Harangszó“ perselyébe: Mesterházy József 
30 K, Hetyésy Ilonka, dr. Hetyésy László, 
Kisfaludy Károly 20 —20 K, üaál Gyula 
15 K, özv. Balogh Lászlóné, Németh Emma, 
Bedi István, Giczi Sándor, Balogh Samu, 
Horváth Ferenc, Ágoston István, Szabó 
Kálmán, Mesterházy Lajos, Hetyésy Sándor, 
Gyurátz Ferenc, Gyurátz Samu, Németh 
János, Kocsis József, Fekete Lajos, Mo- 
gvorosy Sámuel, Kocsis János, Balogh 
Anna, Balogh Lajosné, Németh Samu, 
Tóth János, Kiss György, Hetyésy Lajos 
10—10 K, Korenika Imre, Hetyésy László, 
Fekete Sándorné, Görbitz Sándor *6—6 K,

Görbitz Lajosné, Gyurátz Ferenc, Szabó 
Sándor, Horváth Sándor, Horváth Sándor, 
Nemes Ferenc. Szüts Sándor, Mogyorósy 
József, Major Ilka, Csikör Béláné, Csonka 
Kálmánná, Schőnhoffer Ferencné. Kisfaludy 
István, Szabó János, Bedi Sándor, Németh 
Tini 5—5 K, Balogh János, Ábrahám István, 
Major János, özv. Kiss Sámuelné, Weber 
Fererc 4—4 K, Balogh Gyula, Kocsis János, 
Németh Jáno-:, Mogyorósy Ferencné, Ko
csis Sándor, Gyurátz Péterné, Németh 
Józsefné, Kiss Gyula, Horváth Gyula 2—2 
K, Balogh Józsefné, Balogh József 1 — 1 K.

Nyilvános nyugtázás.
Dunántúli Luther-Szövetség pénztá

rába befolyt 1920. évi tag d íjak : Felsö- 
patyról 78 K, névszerint: Németh' Zsuzska, 
Németh István, Németh János, Vida Sán
dor, Vida István, Fodor Sándor, Ivány 
Péter, Szabó György, Sipos István, Hajas 
Ferenc, Sipos János, Kiss István, Vida 
János 6—6 K.

Hegyfaluról 114 K, névszerint: Tóth 
István, Fehér József, ifj. lo th  János, Ta
kács József, Fehér Kálmán, Bokor János
9— 9 K, Tóth János, Hollosi József, Ber- 
náth István, Sümegi József, Takács János, 
Körös János, Alapi István 6—6 K, Fehér 
Józsefné, Sümegi János, Tóth Pál, Körös 
József 2—2 K, és hegyfalui ev. leányegy
ház 10 K.

Ivánegerszegről 42 K, névszerint: Németh 
Márton 6 K, Erős László, Horváth Erős 
József, Pócza János, Sümegi Sámuel, Sü
megi János, Bokor János, Erős János, 
Sümegi István, Németh József, Erős Sándor, 
özv. Erős Jánosné, Bokor Lajos, Erős 
István, Sümegi János, Hollósy Jánosné, 
Boros Sándor, Bokor János, Sümegi 
László 2 - 2  K.

Zsédényről 121 K, névszerint: Joós Ist
ván, Joós János, Hidegh István, Joós István, 
özv. Bálint Gyuláné, Bernáth István, Bognár 
János, Joós István, Joós János, Joós Kál
mán, Bokor Sándor 9 —9 K, Joós Jánosné, 
Sass Vilma 6—6 K, Németh Ferencné, id. 
Bognár János, Bognár István, Osbáth Ist
ván, Könczöl Gyula 2—2 K.

Szentivdnfáról 110 K, névszerint: Dö
mötör István, Dömötör János, Dömötör 
Károly, Dömötör Jolán, Dömötör Irén
10—  10 K, Kovács Sándor, Kovács Sán
dorné, ifj. Molnár József, 9—9 K, Mező 
Istvánné, Erős Sámuel 6—6 K, Molnár 
János, Szabó József, Horváth János 5—5 
K, Varga Sándor 4 K, és Varga István 
2 K.

Terestyénjákfáról 198 K, névszerint: özv. 
Gömbös L.-né, Péterffy Bálint, Mesterházy 
Kálmán, Gömbös Miklós, Lörincz József, 
Szabó István, Vörös József, Giczi Pál, 
Erős László, Koronczai Sándor, Saródy 
József, Mesterházy Lajos, Erős József, Soós 
József, 9—9 K, Saródv Sándor, özv. Sa
ródy Károlyné; Szabó Jánosné, Derecsky 
Márton 6—6 K, Király István, Kovács Já
nos, Varga Lajosné, Giczi József, id. Giczi 
Pál, Kovács István, Lörincz István, Mihá- 
csy, György, Bokor János, Vörös Kálmán, 
Vörös Sándor, Kovács József, Király Gyula, 
Molnár Sándor, Kiss Sándor, Halász János, 
Lugyeb Dániel, Béres Ferenc, Németh 
Sándor, Erős János, Giczi János, Kovács 
József, Bubán Jánosné, Halász Gyula 
2 - 2  K.

Uráiujfaluról 253 K, névszerint: Varga 
Imre, Gömböcz Józsefné, Papp Lajos, 
Horváth László, Joós Géza, Varga Sándor, 
Balogh K. Nagy Mihály, Rónai B. Gyula, 
Róth Kálmán, Erős József, Papp István, 
Takács Ferenc, Nagy Lajos, Herincs István, 
Fóth Imre, Koczor Sándor, Puhr Mátyás, 
Tóth György, Németh, József, id. Szekér 
János 9—9 K, Varga István, Kiss Imréné, 
Kiss Lajos, Rózsa Lajos, Varga János, 
Molnár Péter, Szabó Pál, Szabó Sándor, 
6—6 K, Rózsa István 4 K, Mogyorőssy 
József, Herincs Imre, Nagy István, Nagy 
János, Vörös István, Szekér István 2—2 K.

Pápáról Nagy János, Nagy Jánosné 
6 - 6  K.

Hatzl Gyuláné 200 K, (illetőségi helye 
ismeretlen — pénztári hivatallal közlendő.)

Zalaegerszegről 129 K, névszerint: Kutas 
Kálmán, Mihály Gy. Magyar L. Mihály S. 
Schmidt Vilma, Skriba János, Szalay Sán
dor, özv. Király M.-né, özv. Dervarics L.-né, 
Brem Zoltán, Ebenspanger Gyula 9—9 K, 
Bruck Lajos, Simon Kálmán 6—6 K, Simon 
Lajos, Simon Endre 4 - 4  K, Trsztyenszky 
Gézáné, Tóth Géza, Kuszán Sándor, Ko- 
sánszky K- Ruzsínszky K. 2—2 K. (1919 
évi tagdíjak.)

Bélák Sándor ev. theoi. (Sopron) 6 K.
Várpalotáról 51 K, névszerint: Benkö 

János és neje, 9 K, Benkö János, Benkö 
Teréz, Szombathy Józsefné, Szombathy 
Emma, Bánki János, Bánki Sándor, Bánki 
Jánosné 6—6 K.

Kistormásról: Grósz János ev. lelkész 
200 K, Grósz Jánosné 6 K.

Nemespátróról 27 K, névszerint: Mes
terház^ Sándor 9 K, evang. egyházközség 
6 K, Szakáll Ferenc, Dömötör János, Dax- 
ner József, Bébok József, Dömötörfy József, 
H. Dömötörfy József 2—2 K.

(Folyt, köv.)

1920 június 20

Ki tudna felvilágosítást nyújtani ?
i.

Ifj. Qyurtsek Lajos, nőtlen, Ka- 
polcs (Zala m.) községben 1886-ban 
született ifjúról, aki orosz hadifogság
ban Jelabuga, Wiatka-ban volt. Szol
gált Győrött, a 11. vadászezred, 4. 
század, 3. szakaszánál.

II.
Gyurtsek János, nőtlen, Kapolcs 

községben 1897-ben született ifjúról, 
aki az olasz harctéren a 70-’es re
pülőknél (a Piave vize körül) volt s 
1918. október 2-ikán irta utolsó le
velét.

Aki tudna róluk, értesítse aggódó 
szüleit: id. Gyurtsek Lajost Kapolcs 
(Zalamegye). 2 — 3

U j  z e n e m ű .  Porkoláb István 
munkatársunk három szép népdalára 
és egy kurucnótára Czuczor Jolán 
mély érzésre valló szép zenét szer
zett, amely zongorára letéve most 
kerül ki sajtó alól. A zenemű ára 
20 korona. Megrendelhető Porkoláb 
Istvánnál Czelldömölkön. 1— 3

Nyomatott Wellisch Béla víllamUzemü könyvnyomdájában S^entgotthárdon.
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Felelő* *zerke»ztö  
éa k ia d ó :

SZALAY MIHÄLY.
T A r**zerke*ztő :

NÉMETH KÁROLY.

K ézira tuk  LovA *zpatonA ra 
(V e ./p ré m m e g y e ) , elöfi 
l e t é t i  d ijak , rek lam ác iók  

t  a  HARANOSZÓ k iadóh iva
ta lá n a k  9 z a n tg o tth A rd rá

I  I V n a v á r m e g y e )  k ü l d e n d ő k  
E l ő f i z e t é i t  a l f o g a d

ta n ító .

E V A N G É L I K U S

26— 27. szám.

HARANGSZO S z e rk e sz ti a a  k ia d ó h iv a
ta l v a z a tó ja :

CZ IP O T T  OÉZA  
s z e n t o o t t h Ar o

(V a .v árm e g y e .)

A ,.H a ra n g * z ó "  e lő fize tés i 
A ra: f é l  é v r e  közve tlen  

rk ü ldéaaal 2 0  kor., caopor- 
to a  kü ldéaaa l (leg k ev eaab b  

10 p é ld án y ) 16 k o ro n a .
A „ H a ra n g s z ő “ te r je s z 
té s é r e  befo ly t a d o m án y o k 
ból az ó rv á n y b an  lakó M- 
veinknek  Ingyenpéldányo- 

k a t küldünk.

4,1 4* Alapította: Kap! Béla 1910-ben.

A „ DUNÁNTÚLI  L U T H E R - S Z Ö V E T S É G “ HI VATALOS LAPJA.

M egje len ik  m in d en  v a s á r 
n a p .

Rákóczy harangja*)
\ lőtt a parancsold — mennek a harangok: 
j  Véres harcmezökön szólaljon meg hangjok!
J; Kik itthon szelíden hirdették a békét,
J Dúló háborúnak ottkiinn vess Ji végét!
J S, hogy, mire rég vártunk, végre valahára 

Béke napja süssön újból e hazára:
| Az élők hívóit békén odaadtuk,
1 Holtak siratóit csendben elsirattuk. .  .

I De, ha már a többit a haza elkérte,
I Egyet nem adhatunk, bármit adnak értei...

. . . S nem volt nyugodalmunk, se nappal,
se éjjel:

í Durva kalak Acsc9al ezt ne üssék széjjel, 
Izzó érckohóba durva kéz ne vesse!
Soh’se némuljon el csengő-bongó hangja:

, Kincses Kolozsvárunk Rákóczy harangja!

a amit csak tehetett, amit csak tehettünk, 
Mindent megmozgattunk, mindent elkövet

tünk,
írtunk, könyörögtünk, kértünk, appelláltunk, 
Nagygyal és kicsinnyel érte pörbe száll

tunk . . .
S mentek a harangok — s jött a paran

csolat :
Rákóczy harangja a helyén maradhat I 
Töltse be, ahol van nemes hivatását,
Kesö nemzedékek hadd hallják, hadd lássák. 
Soh’se némuljon el csengő-bongó hangja: 
Kincses Kolozsvárunk Rákóczy harangja I

S a harang megmaradt, — meg is jött a
„béke“ :

Szerencsétlen hazánk csúfos — veresége, 
aminek még soha, sohasem volt mássa: 

rjöngők s gonoszok gyilkos árulása I 
S, mely a régiekhez új hősöket nemzett, 
Elbukott, porba hullt újra ez a nemzet.
S mert a másét védte, másét soh’se kérte, 
Ellenség, „jó barát“ most — fizetnek érte... 
A harang itt maradt, búsan szól a hangja: 
Kincses Kolozsvárunk Rákóczy harangja I

A harang itt maradt — s jött az oláh csorda, 
Mint az éhes farkas, gyilkolva, rabolva 

, Kincsünket, gyöngyünket nagy gyorsan ki
kezdte,

4 ' Sok jó magyar vérnek lön nyomán a veszte.
S amíg édes anyánk porba sújtott testét 

I Gyáva cseh, gyilkos szerb mardosták, tép-
desték,

Ráborult, rákerült a sor — Kolozsvárra . . .  
Oda kellett adnunk s hej I — nem is volt

ára 1
*) Barabés Samu, menekült kolozsvári reformá

tus esperes élőszóbeli közlése nyomán.

. . .  S mint, ha nagy halottat tesznek rava
talra :

Búsan kong, sírva bong Rákóczy harangjai

S nyomúl a nyomorult, gyáva faj előre, 
Éhezve, szomjazva magyar húsra, vérre 
S, mire, titkon — nyíltan, már régóta éhez, 
Odafér, odaér nagybeteg — szívéhez . .  . 
S amikor odaért — jött a parancsolat: 
Meg kell húzni, ahány van, a harangokat I 
— Hulljon bár a büszke magyar könnye,

vére —
Nem Isten I nem 1 — oláh „nagy dicsősé

gére“ . . .
S zúg a harang, búsan sir-zokog a hangja: 
Kincses Kolozsvárunk Rákóczy harangja I

És amint sír zokog, lelkünk belérendül. . .  
Akárhova fussunk — a fülünkbe csendül, 
Tépi a szívünket. Halld, mintha vádolna, 
Mintha minden szava szemrehányás volna : 
Óh, mért nem hagytatok pusztulnom, Urist’-

nem,
Emésztő lángoknak martalékul esnem? 
Megöl a gyalázat 1 Szégyen pírja éget, 
Hirdetni a csúfos oláh — „dicsőséget.“
S zúg a harang, búsan sir-zokog a hangja: 
Kincses Kolozsvárunk Rákóczy harangja I

De, majd ha felderül Magyarország napja 
S amit elraboltak, újra vissza — kapja: 
Délt, éjszakot, Erdélyt, kincses Kolozsvárét 
S magyar becsülettel megfizette — árát: 
Rákóczy harangját újra halljuk — látjuk 
S akkor egymás vétkét szépen — meg

bocsátjuk :
Ö, hogy egyszer — akkor nem vetettük

végét,
Mi, hogy zúgta egyszer oláh dicsőségét. 
S míg magyar lesz, csengjen ősi, dicső

hangja :
Kincses Kolozsvárunk Rákóczy harangja I 

* Stráner Vilmos.

A f e h é r  haj ó .
Irta Pass László.

Mostanság sokszor megjelenik előt
tem élő >memento«-ként egy nagy 
fehér hajó emlékképe, amelyet négy 
éve láttam a szépséges keleti tenge
ren. Rügen szigetén jártam kirándu
láson 2 német és 1 magyar egyetemi 
hallgató társammal s először látva 
a szabad tengert, önfeledten néztem

fent, a több kilométer hosszú, 60 —
80 méter magas, meredek kréta szikla
part párkányáról a szépséges, kék, 
ringó végtelenséget. Az ég derűs kék 
volt, a tenger Í3. A ragyogó napsü
tésben az ezüstös fehér, világos kék, 
sötétkék, haragos lila, zöld és vörös I 
sok változatában pompázott a vég- ; 
telennek tűnő tenger, mely a látó
határ szélén egybeolvadt színével az 
éggel. Szüntelen jöttek egymást ker
getve a hosszú, tarajos hullámok. !;
Lent a lábunk alatt, a 80 méteres h
mélységben őrült rohamokkal, morajló !C 
zúgással vágódtak a sziklafalnak s 
menten fehér vízporrá zúzódtak. Egyik z
jött a másik után. Szüntelenül, meg- jé
állás nélkül. Régóta hullámzik már |
így a tenger, s bizony sokáig fog még H
így hánykolódni, erőlködni. Egészen a
addig, amíg meg nem lesz a »világ- i!
béke« s csendes nem lesz minden a 
földön. Akkor a tenger sem mozog 
majd, mert fenékig befagy. De addig jl
folyik az élet játéka, harca. Hullám al
hullám után támad és enyész örökös -
zúgással, örökös küzdéssel. Olyan 
beszédes is a tenger ( Akár az élet. £

A Végtelenség szédítő gondolatá
nak a sasszárnyain szálltam, úsztam 
a rejtelmes, csodás Élet valóságán !
át azzal az érzéssel, hogy a csodá? 
világegyetem legnagyobb csodája az 8
élő, gondolkozó porszem: az ember. ®
Elgondolkozásomból a teli képpel 1(
>Butterbrot«-ot faló német pajtásom 
riaszt fel, aki egy, a nagy vizen mél- **
tóságosan közeledő, orrával a vizbe 11
mély barázdát hasító, nagy fehér 8
■hajóra mutatott. Szerinte egy svéd 1 
vőröskeresztes kórházhajó, amely )C
oroszországi kicserélt osztrák rok- &
kantakat hoz hazairányítás végett. 5r
Tényleg egy nagy vörös kereszt volt á:
a hajó fehér oldalán. Végére érvén '■ 1
útunknak, Stubbenkammer-nél egy kis 
csavargőzösre szálltunk, mely víg, 
ugráló szökelléssel siklott velünk
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tova az oldalozó hullámok hátán 
Sassnitz kikötőbe. A nyílt tengerről 
szép látvány volt a sziget partvidéke. 
A part vörös kavicsszőnyege, a kréta 
sziklafal fehérsége, a tetején végig
húzódó tölgyerdő haragos zöldje 
Hungária szine volt együtt. Figyel
meztettem is erre Sz egyik »Kame- 
rad<-ot, hanem az egy kis úszó bója 
kiálló rúdját figyelte szörnyen, leg
alább is ellenséges tengaralattjáró 
periskópját, vagy úszó aknát sejtvén 
benne. A kikötőben hatalmas hirdető- 
táblán méteres betűk hirdették néme
tül, hogy a »Hunyadi János keserű 
víz a legjobb a világon It Partraszál
lásunk után hamarosan kikötött a 
nagy fehér hajó is. Nagy volt a vá
rakozás. Német egészségügyi katonák 
csapatai álltak készen hordágyakkal, 
kocsikkal, orvosok, ápolónők, 
»Schwester«-ek, fehérruhás úri leá
nyok étellel, gyógyszerrel, üdítő ital
lal, cigarettával, virággal várták a 
szenvedés hosszú útjáról megtérő 
rokkant harcosokat. Nyöszörgőit a 
hajóhíd a kikötéskor, ajtók csapódtak, 
vezényszavak harsogtak s aztán meg
jelent a rokkantak szürke, piszkos, 
rongyos, vérfoltos ruháju csapata. 
Kopogni kezdett a hajóhíd a sok fa
lábtól, a sok mankótól. Jöttek a fél
lábú, félkezü, vak, tüdővészes rok
kantak. Némelyiket hordágyon hozták. 
Ráterített gyűrött, vérfoltos köpenye, 
sapkája alul viaszsárga arca alig lát
szott ki. A rokkantak bús csapatából 
egyszerre elharsan búsan, dacosan, 
melegen: »Előre magyarok!«

Egy féllábú, zömök magyar biz
tatja így a bajtársait. Mily sok min
den rejlik e két szó mögött! Mennyi 
magyar erő, büszkeség, emberség, 
keserűség és türelem rezgeti ki belő
lük! És a sápadt arcú, kálváriajáró 
rokkant magyarok a régi ismerős 
jelszó hallatára keményebben néznek, 
keményebben lépnek: »előre«. Mi
mindent éltek át ezek az emberek! 
Attól a perctől, hogy el kellett válni 
otthon a síró asszonytól, a kis csa
ládtól, mi mindenen nem mentek ke
resztül ? I Mennyi fáradalom, aggo
dalom, koplalás, menetelés, gránát
orkán, pergőtűz, szuronyroham, di
dergés, izzadás, hazavágyás és halá
los veszedelem, megsebesülés, ope
ráció, társtalanság, rabság, emésztő 
honvágy, nélkülözés, vergődés meg 
más ezernyi kín 1 És nem törtek meg, 
nem siránkoznak, nem panaszkodnak. 
Fél lábbal, fél karral, vakon, sápadt 
arccal mennek kemény tekintettel 
»előre« 1

Feldíszített kórházvonat várja őket. 
Oldalán egy boldogító felirat virágdísz 
közt: »Hazafelé!« Gyermeki öröm 
sugárzik a sápadt arcokon a szíves, 
kedves fogadtatás láttára. Egy her- 
kulestermetü magyar katona két 
»Kamerad« vállára támaszkodva lép
ked a vonat felé Barnapiros az arca, 
villogó a bogár szeme, kemény, el
szánt a tekintete. Fölnéz a messzibe, 
a kecskeméti vagy szögedi fehér ta
nyák világa félé. Talán az édes any
jára gondol épen. A lépcsőnél karja 
segítségével megy fel a vonatba. Fent

megáll, megfordul, lehajol. A két 
Kamerad oda ugrik, hogy mit kíván ?
A kezét nyújtja s férfias kézszorítás
sal megköszöni a két német ember
ségét. Mennyi fájdalom s egyszers
mind,, mennyi férfias »rő, büszkeség, 
jószívűség volt annak a magyar kéz
szorításnak a vonaglásában! Az egyik 
Kamerad el is fordult s a zubbonya 
ujjával törülgette a szenét. Biztosan 
belement valami A m a^ar nem tö
rülte a szemét, pedig az ő lába hiány
zott tőből I — Aztán elindult a vonat 
»előre* a fehér falvak, fehér tor
nyok felé s a rokkantak szívében 
biztosan édes remények éledeztek. 
Vájjon mi lett ez édes reményekkel 
itthon, a célnál ? — "

Elment a vonat. Utána üresség 
maradt a lelkűnkben, <le jött az élet- 
özön sok eseménye, munkája, öröme, 
bánata s feledésbe merült a fehér 
hajó az utasaival együtt. Most, a 
csüggedés napjaiban azért sokszor 
felújul előttem a fehér hajó képe a 
végtelen* kék vízen, amint hozza a 
bús magyarokat s köztük a zömök 
termetű falábút, kinek alakja megnő 
óriássá, symbolummá ma, amint a 
csonka Magyarország nem rokkant- < 
jainak vezényel mankójával: »Előre 
magyarok!« j

Kedves halottunk emlékét méltó
képen megörökíthetjük, ha van jó 
fényképünk róla. Fényképe után meg
rendelhetjük művészi olajfestésü élet- I 
hű arcképét. A címet és feltételeket t  
lapunk kiadóhivatala közli.

a  T Á  t i  O  JL. ■  

Vágyak vezettek . . .
Szívünkben lázad, forr a vér: — 
Rohanni messze célokér’
S míg bús hajónk a révbe jut, 

cél, a rév már tova fut,
,ár tova fut 1

Vágyak vezettek, csillagok: — 
Talán a révbe juthatok,
S a vágyó éjszakák alatt 
A part mind távolabb maradt,
Jaj, elmaradt! *

Nagynéha láttam: — jött a part, 
A hajnal hüs reményt takart;
Már célhoz értem — gondolom —
S hajóm elült a zátonyon,
A zátonyon I

Ligethy Béla.

Fejszecsapások.
Elbeszélés. Irta: Novák Kálmán, 

(Folytatás és vége.)

Egymás kezét fogva jön egy tiz- 
tizenegy éves fiúcska és egy hét-nyolc 
esztendős kisleány. A fiúnál kosár 
van ; a tartalom súlya nehéz lehet a 
gyermek karának, mert* fáradsága 
jeléül leteszi a földre, majd kezeivel 
ernyőt csinálva fürkészőleg tekint a 
dombtető felé.

A kisleány is panaszkodik, hogy 
el van fáradva, le akar ülni.

— -Ugye miért jöttél el ? — szólt 
hozzá szemrehányó hangon a fiú.

A kisleány rá néz s a nap tüzétől 
kipirosult arcáról elsimítja a fürtöket 
és elszontyorodva mondja:

Hát akkor. . . én. . . egyedül ma
radtam volna... otthon! — majd 
kicsi piros kötényével durcásan ki-

törli szeméből a könnyeket. A fiú ’ 
vigasztalni próbálja:

— Ne sírjál kis húgom, hiszen i 
mindjárt felérünk apánkhoz, — majd
a távolba figyelve folytatja: y

— Hallod már a fejszecsapásokat ? H
— Hát akkor jobban siessünk, I  

hogy el ne késsük az ebédidőt! — II 
mondja kibékülve a kisleány s ő j 
maga fut előre, elfeledve minden fá- j 
radságot. Mikor már jól elhagyta h 
bátyját, akkor kiált vissza pajzán évő- í®| 
déssel:

— Siess te lusta! — s vidám ka- fi 
cajjal, könnyedén, mint egy őzike 
szökdécsel előre.

Azok ott fönn a dombtetőn még 
egy utolsó rönköt akarnak megfősz- < 
tani kérgétől.

— Vigyázz I — hangzik fel egy 
harsány kiáltás. Egy fejszecsapás és 
megindul a hosszú farönk a domb- a 
oldalon lefelé. Mindketten fölegyene- j 
sednek és utána néznek a cserjék >'
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I Milyen vallású volt
> a s z ig e tv á r i  h ő s  ?

Irta: Payr Sándor.

Régi vitakérdés ez, mely a Zrínyi- 
i ünnepélyekkel kapcsolatban most újra 
1 felmerül. Érdekes háttere van az iro- 
) dalomtörténetben is. Több író (Toldy, 
í Széchy, Prónai sat) szerint ugyanis 
s a Zrínyiász alapeszméje a megváltás 
í s a hós halálát ebben úgy tárgyal- 
( ják, hogy a haragvó Isten hitehagyá- 
r sáért (a reformációért) bünteti a ma- 
j gyárt és Zrínyi mint jó katolikus 
i mártírhalálával tesz eleget, vagyis 
í engesztelő áldozatot hoz a nemzet 
f bűnéért.

Hát ha mi most kimutatjuk, hogy 
s a szigetvári hős pedig maga is jó 
q protestáns volt, hova lesz akkor a 
b szép elmélet? Krajcsovics és Kanyaró 
ü azért már úgy magyarázzák a Zrínyi-
I. ászt, hogy a hitehagyás és bálvány- 
r imádás nem a protestantizmusra ér- 
t tendő, hanem csak általában az el- 
i  hatalmasodottvallástalanságrasegyéb 
9 erkölcsi és politikai bűnökre.

Széchy Károly a költő Zrínyi élet- 
t rajzában legbővebben foglalkozik ez- 
s zel a kérdéssel is. A temetési szer- 
I tartásra, halotti misékre sat. hivat- 
jl kozik. De érveinek kévés a hitele és 
n nincsen döntő ereje. Én vele szem
el ben a szigetvári hőst protestánsnak 
,1 tartom és bizonyítékaimat röviden a 
>1 következőkben foglalom össze:

Jközt lefelé rohanó fatörzsnek.
— Jesszusom I — kiált fel az if- 

iijabb rémültén és a következő percben 
rí hatalmas ugrásokkal iramodik a szá
guldó farönk után.

Az öreg érthetetlenül csóválja fe
mjét és csak magába dörmögve mondo
g a tja  :

— Nyilván megháborodott . .
Nézi, nézi a bukdácsoló alakot,

inaztán amikor észreveszi a cserjék 
i/iközül előtűnő két gyermeket, rémül
t e n  mereszti ki szemeit. — Egész 
testében megremeg, a biztos halál 
olorkában látja kis unokáit.

A piroskötényes kisleány mint egy 
nimbolygó pont halad fölfelé, nyomd
ádban a fiú a kosárral, egyenesen a 
száguldó farönk irányába haladnak. 
AApjuk hasztalan integet s kiáltozTcét- 
büfcégbeesetten — nem veszik észre.

Már csak néhány lépés választja 
Ítél az előre haladó kisleányt a rohanó 
fi'farönktól. E pillanatban meglátja a 
öföldben hagyott fatörzset, odaszalad 
ts onnét kiáltja a fiúnak:

1. Az 1566-ban hősi halált halt 
Zrínyi Miklósnak már egész baráti 
köre protestáns volt. Nádasdy Tamás
sal Sárvárott 1549. okt. 22-én írás
ban kötött örök baráti szövetséget. 
S többi barátai is, Erdődy Péter hor- 
vát bán, Ungnád János stájer főkapi
tány, Horvát Márk, ki Szigetvárott 
az elődje volt, Bánffy István és László,- 
Batthyány Boldizsár sat. mind buzgó 
evangélikusok voltak.

2. A pálosok Zrínyit lutheránus 
eretnekséggel vádolták. Szegedi Ist
ván bécsújhelyi pálos vikárius 1558- 
ban, Tamás, a pálosok főpriorja pe
dig 1559-ben >a lutheránus eretnek
ség« ellen panaszkodva vádolta be 
Zrínyit és Erdődy Pétert, hogy a 
monyorókeréki zárdát lerombolták és 
kifosztották És sok baja volt Zrínyi
nek a zágrábi káptalannal is.

3. Második felesége, Rosenberg 
Éva evangélikus "volt. 1564. szept. 
2i -én kelt egybe ezzel, ki nővére volt 
Rosenberg Vilmos császári tanácsos
nak és csehországi főkamarásnak. 
Az egész Rosenberg-család pedig ek
kor már evangélikus volt. Az evang. 
nő bizonyára hatással volt férjére és 
a gyermekek nevelésére is

4. Szigetvárott már jóval Zrínyi 
előtt volt protestáns gyülekezet. Itt 
tartották ugyanis udvarukat már 1536 
és 1543 között Enyingi Török Bálint

-  és neje Pemflinger Kata, >a lutherá
nus nőoroszlán« és itt írta históriás 
énekét Török Bálint fogságáról Ti

nódi Sebestyén a lantos, ki szintén 
evangélikus és Törökék gyermekei
nek nevelője volt. Buzgó protestáns 
volt Szigetvárott már Zrínyi elődje, 
Horvát Márk kapitány is, Szegedi 
Kis István református püspök párt
fogója. Skarica Máté szerint ez a 
püspökünk Szigetvár jól őrzött falai 
között szokta »bárók, grófok és ne
mes urak jelenlétében« a protestáns 
lelkészeket felavatni. Horvát Márk 
idejében 1556-ban volt Szigetvár első 
ostroma, melyet Tőke Ferenc alsó- 
lendvai evang lelkész még ebben az 
évben írt meg egy szép históriás 
énekben. Ebből tudjuk, hogy Horvát 
Márk idejében, valamint az ostrom 
alatt is evang. lelkészek hirdették itt 
az igét. A 257—260 verssorok sze
rint ugyanis:

Szigetiek között az Isten vala,
Mert az ö szent igéje köztük vala,
Annyi dolog között is meghallják vala,
Az ő szívük abbul bátorul vala.
Méltán következteti ebből Szilády 

Áron, hogy Horvát Márk prédikátort 
vitt magával a várba. Tehát a szi
getvári őrség már tíz évvel Zrínyi 
halála előtt protestáns volt. És ké
sőbb a második ostromnál és Zrínyi 
hősi halálánál is egy Siklósi Miklós 
nevű protestáns lelkész volt jelen 
mint szemtanú, ki emlékverset írt 
Zrínyi halálára s mint nagymarosi 
lelkész vett részt később a herceg 
szőllősi zsinaton. íme, ilyen protes
táns környezetben élt és halt meg a

— Eredj el ha tudsz! — s vidá
man felnevet Egyszerre egy hatalmas 
reccsenés vet véget a nevetésnek. 
Ijedten tekint hátra a kislány. A csonka 
fatörzs — amelyet a sánta Szabó 
hagyott a földben — mint egy véd- 
bástya áll mögötte; közvetlenül a fa
törzs előtt, hosszában csúszva áll 
meg a hatalmas farönk, útjában mé
lyen felszántva a földet.

Néhány ugrással mellettük terem 
édesapjuk; névtelen örömmel ölébe 
kapja a még mozdulatlanul álló kis
leányt és összecsókolgatja. Egy könny 
gördül végig napbarnította arcán s a 
könnycsepp a kisleány kipirult arcára 
hull; a gyermek édesapja bozortós 
állát simogatva, vigasztalóig mondja:

— Ne sírjon kedves apám, hiszen 
hozzuk már az ebédet, — itt jön ni 
a Pista is !

Apjuk szótlanul vonja ölébe a két 
kis gyefmeket, felváltva csókolja őket 
és s í r . . .

Erre a két gyermek is sírásba 
kezd.

. .Sírnak mind a hárman, de csak 
egyik tudja közülük, hogy m iért...

Az öreg onnan felülről megindul; 
leballag megnézni, hogy mi történt? 
Mikor meglátja a három ölelkező 
alakot, egy könny lopódzik akarat
lanul a szemébe. Majd röstelve gyön- 
geségét, dolmánya ujjával kitörüli azt 
az egy csepp könnyet is. Odamegy 
a földben hagyott csonka fatörzshöz 
és fejét ingatva dörmögi:

-- Ebben akadt meg I
Aztán társa felé fordulva rámutat 

a csonka fatörzsre és szelíden feddő 
hangon kérdi tőle :

— És ha nem hagyta volna a 
földbe ezt a Sánta S zabó?... ak
kor?. . .

Az a másik fejét lehajtva alig hall
hatóan válaszol:

— Áldassék az Ür szent neve 
érette I. . .

Azután hozzálátnak az ebédeléshez.
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szigetvári hős. Tehát nem a három
szor lehajló csudás feszület és a 
Mária-kultusz lelkesítette Zrínyit és 
hős társait, hanem az evangéliom, 
a buzgó evangélikus prédikátorok 
éneke, imádsága és igehirdetése, mi
ként ezt később a költő Zrínyi Mik
lós mondta a légrádi evangélikusok 
imádságáról és sok énekléseiről.

5. Horvátországi és muraközi bir
tokain Zrínyi horvátnyelvü protestáns 
műveket terjesztett És pedig Erdődy 
Péter horvát bán társaságában. Már 
egy 1559. évi levél szerint Consul 
István horvát bibliafordítását Zrínyi 
gróf birtokán lakó evang. lelkészek 
bírálták és terjesztették. Ungnad Já
nos 1561-ben horvát protestáns mű
vek terjesztésére kérte fel Zrínyit, 
Erdődyt és Leukovicsot. 1562-ben 
Trüber Primus evang. lelkész Un- 
gnadnak írta, hogy néhány könyvet 
szépen beköttet és Zrínyinek küldi. 
1563-ban császári biztosok tudakol
ták Fröhlich Sebestyén bécsi könyv
árustól, hogy mennyi protestáns 
könyvet szállítottak Zrínyi grófnak. 
És ez évben panaszolta fel Fröhlich 
könyvárus, hogy Zrínyi Miklós köny
veket kért tőlük s ők szépen bekötve 
küldtek neki ilyeneket De midőn Raid 
Kristóffal együtt felkeresték és az árát 
kérték tőle, a pénzhiányban szenvedő 
Zrínyi magyarul és gorombán felelt 
nekik (Ungarische Antwort er des
wegen schimpflich gegeben) A be
kötés árát később Raid Kristóf fizette 
meg 12 tallérral. (Kostrencic, Bei
träge 2., 96 és 207. I. Főuraink fi 
zetni a legszentebb célokra sem 
szerettek s a hitelezőket kedvetlenül 
fogadták, mert állandóan pénzhiány
ban szenvedtek.) Ez utóbbi a legnyo
mósabb érv Zrínyi protestáns hite 
mellett, mezt aki protestáns müveket 
vásárol és terjeszt jobbágyai és ka
tonái között, az bizonyára maga is 
protestáns volt.

6. A protestáns lelkészek nagy lel
kesedéssel ápolták Zrínyi emlékét s 
irataikból a hitrokoni szeretet melege 
is kiérzik. Szigetvár sorsa iránt az 
evang. lelkészek kezdettől fogva nagy 
érdeklődést mutattak, mert hiszen 
gyülekezetük is volt ott. Már Tőke 
Ferenc >az szigeti hősökhöz való 
szerelmében« énekelte meg az első 
ostrom históriáját. Schesaeus Keresz- 
tély segesvári evang. lelkész 1571- 
ben Wittenbergben latin versekben 
megírva adta ki Sziget elvesztésé
nek históriáját (De Capto Sigetho) 
s Zrínyit azzal vigasztalja benne, hogy 
néki, aki Krisztus népéért ontotta ki

vérét; majd Krisztus is az ő vére 
árán szerzett ajándékokat fog adni. 
Kulcsár György alsólendvai evang. 
lelkész 1573-ban megjelent munkáját 
Zrínyi három fiának ajánlván, nem 
csak ezeknek, hanem általában a 
Zrínyieknek vallásos buzgóságát di
cséri s így ebbe már az atyjokét is 
beleérti. Forgách Imre trencséni fő
ispán is, a hősnek buzgó protestáns 
veje, Zrínyi Kata férje, apósának 
emlékére Wittenbergben 1577-ben 
emlékkönyvet adott ki (De Sigetho 
Hung propuguaculo) s ebben a már 
említett és Sziget el veszténél is jelen 
volt Siklósi Miklóson és Schesaeus- 
son kívül Miskolczi, Cibrádi, Szik- 
szai, Hellopaeus, Batizi, Sartorius, 
Sommer és több más, csupa protes
táns lelkész és tanító írt emléksoro
kat. Szikszai megemlíti, hogy a szi
getvári hősnek már első éveitől fogva 
gondja volt arra, hogy Krisztust 
megismerje és >az egyháznak szere- 
tetével« rettentheletlenül ment végze
tes sorsa elé. A lelkészek akkor így 
csak a saját hitsorsosaikról írtak.

7. Közel egykorú forrás Zrínyit 
határozottan protestánsnak mondja. 
Ifjabb Perlaki Márton lévai reformá
tus lelkész ugyanis, ki mint idősb Per
laki Márton vizlendvai esperes fia a 
Zrínyi urodalmak szomszédjában a 
Dunán túl nevelkedett és értesüléseit 
atyja révén a XVI. századig vihette 
vissza, 1646-ban írja: »Zrínyi Miklós, 
ki Szigetben veszett anno 1566-ban 
mi vallásunkon volt, annak fia, Zrí
nyi György is, kinek udvari prédi
kátora Paulus Lonchaeus trfíénk volt, 
ez idén holt is meg. Gyermekkorom
ban ismertem azt az urat (Györgyöt), 
ki Monyorókeréken holt meg és Csák
tornya mellett az fejér barátok klas- 
tromában, kit Szent Ilonának hívnak, 
temették el.«

8. Zrínyi fiai, lányai és ve/ei mind 
protestánsok voltak. Három fiát, 
Györgyöt, Miklóst és Kristófot Kul
csár György lendvai lelkész mondja 
buzgó protestánsoknak 1573. évi mü
vében. Különösen a fentebbi György 
volt igen buzgó, ki az egész Mura
közt reformálta. És leányai közül is 
Kata (előbb Thurzó Ferenc, később 
Forgách Imre neje), Dorottya (Batt
hyány Boldizsárné), Orsolya (Bánffy 
Miklósné), Borbála (Thurzó Elekné), 
Margit (Homonnai Drugeth Miklósné) 
férjeikkel együtt mind protestánsok 
voltak. A gyermekek bizonyára már 
atyjok életében szívták magukba az 
evangéliom igéit. S nevelő anyjok, 
Rosenberg Éva fe evangélikus volt.

9. Horvát és osztrák történetírók 
is protestánsnak mondják Zrínyit. így 
Smiciklas, Bucar, Kosirencic, Pindor, 
Elze saÉ A magyarok közül pedig 
Tóth Ferenc, Rácz Károly, Zsilinszky 
M., Varga Lajos és legutóbb Haller 
Jenő. De állításukat ezek vagy hiá
nyosan, vagy éppen nem okolták meg. J

Ha Széchy Károly ezeket az ada
tokat ismeri, nem mono. atta volna, 
hogy »a szigetvári kapitány, kinek 
az igaz hittől elszakadt, bálvány
imádó és különb-különb vallásban 
gyönyörködő magyar nemzetet kel
lett megváltania, nem csak a Zrínyi
ász eszméjénél és vallásos világné
zeténél fogva, hanem saját öröklése 
és meggyőződése szerint is katolikus 
volt«.

Mi a fentiek alapján, azt hiszem, 
nyugodtan tekinthetjük a szigetvári 
hőst protestánsnak. Egy régi vita
kérdéshez akartunk e sorokkal hoz
zászólni és ajánljuk érveinket, me
lyeket eddig csak kevesen ismertek, 
az irodalomtörténet barátainak fi
gyelmébe.

Egyházlátogatás Zalában, j
Kapi Béla püspök a zalai gyüle

kezetekben.
Természeti szépségekkel, gazdag 

történelmi múlttal ékes, hullámzó 
Balatonnak zalai partvidékén elterülő 
gyülekezeteit, — ahol valamikorszintén 
korán kezdett derengeni a lelkekben 
az evangéliumi világosság, hamar 
meghallották a wittenbergi fülemülé
nek a dalát, — az angyalok nyelvén 
szárnyalni tudó magyar léleknek ez ősi 
otthonát tisztelte meg, egyházlátoga
tásával csak a közelmúltban adunántűli 
egyházkerületnek fáradhatatlan püs
pöke : Kapi Béla, hogy itt is lelket 
öntsön a fáradt magyar keresztyén 
keblekbe, hogy hazaszeretettől. Krisz
tus evangéliumától izzó, lángoló, 
imádkozó lelke világító szövéseké
ként világoljon be a megpróbáltatás 
eme nehéz napjaiban, a magyar Tem- 
pe völgyének napsütötte lejtőin sűrűn 
elszórt fehér falvakba, salugáteres 
házakba, ahol ma szintén nem egy 
helyen a földön, a porban hevernek 
a máskor oly szépen imádkozó 
nek magasba törő szárnyai.

A zalai gyülekezetek ezúttal 
cedszer részesültek a püspöki egyhá 
látogás áldásaiban. 1775 és 178 
ben Perlaky Gábor látogatta meg 
gyülekezeteket; '•tirabovszky Sámu



1920. július 4. HARANGSZO. 169.

íi is két Ízben es pedig 1787 és 1794- 
d ben kereste fel a zalai e.vangélikuso- 
■*' kát; Kiss János püspök 1815-ben 
H tartott egyházláíogatást; Haubner 
V. Máté 1847-ben járt közöttük erősíteni, 
v vigasztalni ókat; Karsay Sándor 1875- 
d ben, Gyurátz Ferenc pedig 1896-ban 
it tartott a zalai gyülekezetekben ka
ri ‘nonika vizitációt.

A mostani püspöki egyházlátoga- 
it tással kapcsolatban tudósításunk a 
i  következő:

Kapi Béla püspök június hó 2.-án
4 kezdte meg egyházlátogatását Zalavárme- 
3 gyében. Varga Gyula a kemenesaljai egy- 
ri házmegye esperese és László Miklós püsp. 
it titkár kíséretében első megállóhelye Szent
it tamáson volt Nagy Pál vendégszerető 
ti házában, honnét másnap Pötrétére ment 
) Grüner Károlyhoz. Itt gyülekeztek össze 
e a környékbeli szórványhivek, akiknek a 
[j püspök istentiszteletet tartott. A szórvány- 
g gyülekezet a nagy nap örömére és emlé- 
>1 kére 5000 K.-ás alapítványt tett. Június 
V 4-én Pusztaszentlászló következett, majd
5 i 5-én Zalaegerszeg, amelynek lelkésze: 
i Kutas Kálmán ugyanakkor súlyos műtét 
i ' után betegen feküdt Budapesten. Június 
1 ; hó 6-án Zalaistvándot és Zalaszentgrótot 
i látogatta meg a püspök. Látogatását ekkor 
I J legnagyobb sajnálatára fontos egyetemes 
1 bizottsági ülések miatt meg kellett szakítani 
i [ és Budapestre utazni. Június 12-én a zalai
> egyházmegyében Magyary Miklós esperes- 
! sei folytatta az egyházlátogatást. Kapolcs
> anya- és Taljándörögd, öcs leánygyüleke- 
e zetben, honnan még aznap este Nagyvá- 
i zsonyba érkezett. Itt gróf Zichy Béla látta

vendégül ősi kastélyában. Június 13-án 
1 Nagyvázsony és Nemesleányfalu, továbbá 
l Mencshely, 14-én Alsó-felsődörgicse és 
i Akaii, 15-én Szentantalfa és Zánka, 16-án 
! Szepezd és Kővágóőrs következtek, ahol 
i a zalai egyházlátogatás véget is ért. Nehéz,
I komoly időkben tartotta meg ezen fontos 
i útját a püspök, de a fárasztó munka drága, 
i maradandó gyümölcsöt terem a hívek 
I lelkében. Mindenütt benső, meleg szeretet- 
| tel, örömmel fogadták a főpásztort elhal- 
i mozva a szeretetük jeleivel: a sok szép 

virággal. Prédikációit lelkesedéssel hall- 
I gatták, intéseit, figyelmeztetéseit készséggel 

megfogadták. Mindenütt résztvettek úgy a 
fogadtatáson, mint az istentiszteleten és 

i egyházlátogatási közgyűlésen a testvér 
református és róm. kath. egyházak tagjai 
is lelkészeik vezetésével és néhány helyen 
az izr. hitközség képviselői is. Elkísérték 
útjára a világi hatóság képviseletében a 
föszolgabirák, tisztelegtek előtte a közsé
gek, különféle testületek stb Egyszóval 
ünnepe volt e napokban Zalavármegyének 
s ezen ünnepnek melegségét még soká 
fogják érezni azon vidék lakosai, kiknek 
körében a lelkes és fáradtságot nem ismerő 
föpásztor megjelent. Az Istenitisztelet vé
geztével mindenütt offertorium tartatott, 
mely összesen 3170 K.-át jövedelmezett 
az egyházkerület segélyre szoruló gyámolt- 
jai javára.

Keresek megvételre faluhelyen kis 
hajlékot belsőséggel, 8—10 hold szán
tófölddel, réttel. Cim a kiadóhiva
talban. 3—3

A k o csi harang.
Irta: Porkoláb István.

Tavaszi időben, mikor a falusi 
kertekben otthonos labdarózsabokor 
habszin virágját himbálja a szellő, 
gólyák kelepelnek a kéményen, ko- 
lompszó hallik a rétekről és a zöld 
vetésben sárga pihés libuskákra vi
gyáz a liba-mama, meg a piros bőrű, 
kék szemű pásztor leányka, ilyenkor 
útra kerekedem és eljutok szarka
fészkes akácok közé eldugott kicsike 
falukba, ahol még szed rongyot a 
zsidó s a bakter éjfélt kiált: itt még 
van kakukfü, levendula illat, muskátli, 
szíves szó, tiszta hangulat.

Bent a kúriák padlásán szűette 
levelesládákban, porlepte írások a 
múlt időkről regélnek, — künt a há
zak előtti falócák üléssel kínálnak s 
amíg megpihenek, okos szavú magya
rok mellém telepedve meséket mon
danak.

Kiböngészem a történetet, elhall
gatom a mesét és, hogy semmibe ne 
vesszen, tovább adom én is : szálljon 
apáról fiúra.

*  *

1600 után járt az id ő ...
Mint annyi sokszor már azelőtt 

és oly igen sokszor még azután, ek
kor is rossz csillagok jártak Magyar- 
ország felett. Pedig pártfogó-gazdája 
lett volna kettő is, egyfelől a török, 
másfelől Rudolf király vigyáztak rá 
a maguk módja szerint, különösen az 
utóbbi, ho,"y milyen eredménnvel. 
megmutatta Bocskay vallás-szabad
ságharca.

Pápa, Sümeg, Egerszeg végvárak 
vidéke, a Marcal menti Veszprém-vasi 
határ különösen sokat szjenvedett, 
útjában lévén töröknek, németnek, 
hajdúnak. De nem Bocskay hajdúi
nak. ök is vitézkedtek ugyan erre 
fele 1605-ben, de a vallás-szabadság 
zászlait lobogtatták s pusztítás em
léke nem fűződik neveikhez. A De- 
vecser környékén elszaporodott, 
zsoldba nem álló, rablásból élő kósza 
hajdúk voltak a németek után leg
nagyobb rémei a vidéknek.

Ez időben még a mostaninál is 
jóval sűrűbben sorakoztak egymás 
mellé a Kemenesalja Marcal-menti 
részén a jómódú nemes községek. 
Ilyen, mondhatni honfoglaláskori te
lepülések : Bekeny, Bekefa, Boba,
Kocs, Parragi, Teke, Vadasülés és a 
környék egyetlen erődített helye az 
izsákfalvai palánk. Bekeny, a Héder- 
nemzetség ősi birtoka, a hetyei ha
tárban, a mai Nagy Sándor-féle ma

jor helyén létezett. _Teke ugyancsak 
a Héderek birtoka volt, a mai kocsi 
malom táján. Vadastilés, egyházzal,
a Móritz, Huszár és Vörös családok 
származási helye, a mai bobai temető 
helyén feküdt egykor s vei« volt ha
táros a ma is létező Izsákfalva, a 
Mark, majd a devecseri Csórón és 
Nádasdy (a nemes ágból) családi 
birtoka. Inkább kastély, mint vár 
voltánál fogva ez utóbbi sem nyújtott 
védelmet a vidéknek, de azért sem, 
mivel urai is inkább sarcolták, mint 
védték a föld népét s az őrségnek is 
mintha más gondja lett volna: a vá
rak őrségei egymás közt hadakoztak.
Az izsákfalvai palánkot épp ezidőben 
verte fel a zalaegerszegi vár magyar 
őrsége magyar tisztek vezetése alatt, 
taián éppen a kölcsön kenyér vissza I
jár elvénél fogva,. A falvak így I
— vedelem hiiján — egymásután 
lettek a török, a német és a hajdúk 
rfíarialékai, úgy annyira, hogy csak 
itt, e kis darab földön (a ma is lé- i 
tező Boba és Kocs közvetlen kör- j 
nyékén) alig pár évtized alatt öt falu f 
pusztult el teljesen nyomtalanul s 
velük együtt virágzó családoknak 
szakad magvuk.

Erre a sorsra jutott Parragi is e 
(a mai kocsi határban a róla elne
vezett dűlő őrzi emlékét) és földes- r;
urai: a Parraghyak. 1606-ban még g
létezett a község s a Parraghv csa- ,
Iádnak is számos tagjárói tétetik em- á
lités. Rajtuk kívül a bobai Györffy w
családból élnek itt és a jobbágyaik, k
Hihetőleg e két, akkor előkelő és .
gazdag család áldozatkészségének i
eredménye az az 1606-ból való e 
harang, mely hírmondó gyanánt meg- lí 
maradt és napjainkig emlékeztet arra, -  
hogy itt, e tájon volt valha egy Par- n 
ragi nevű község i s . . .  * ^

* ** *%
Közel a Marcal folyóhoz, susogó 

akác-lombok és ezüstösen csillogó c 
rezgő-nyárfák között húzódik meg ia 
egy igénytelen kis falu: Nemeskocs. °l 
A mellette elhaladónak nem regél ri 
semmi a hajdan itt élt frank lova- 0 
gokról: a Héderekről és a velük 
bejött nemes vitézekről, akiknek pedig e* 
ma is megtaláljuk e tájon a leszár- n 
mazóit. A benne lakott törzsökös 
nemes családok sarjai különösen ,n 
Zsigmond alatt és a Hunyadyak- o 
korában vitézkedtek. Kocsy György ^  
Zsigmond király kedvenc udvarnoka 1° 
és vitéz katonája volt s hősi harcok fA 
jutalmául (a Mestery családdal együtt) * 
nyer címert s több vas- és zala- 
megyei falut 1421-ben. Hollós Mátyás
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ji királynak is kedves emberei voltak 
a kocsi nemesek, adománylevelei 
tanúskodnak erről. Az 1515-ki pa
rasztlázadás viharai sem kerülték el 
Kocsot, Dózsa hadaitól a Kocsy,- 
Doma, Kiss, Nagy, Tompos, Császár 
László családok tagjai szenvedtek- 
ért és folyamodnak kárpótlásért a
királyhoz, — nem eredmény nélkül.

>Kocs (és Boba) a lutheránusság 
fófészke« — Írja róla egy katholikus 

!( iró. Valóban: lakói nemcsak régi
nemesek, de régi és hithü evangéli
kusok is.

Egyszer, a iabdarózsák virágzása 
; idején, utam Nemeskocson vitt ke

resztül s a faluderekon, ahol a leg
szebb lábdarózsák emlékeztettek a mi 
kis kúriánkra, megpihentem. A ház 
előtti padra mellém telepedett a gazda 
is, törökverő ősök ivadéka és együtt 
hallgattuk a nyári alkonyaiban fel- 

l csengő kis harang estéli dallamát.
Mikor az utolsó akkord is lágyan 
tova rezgeti, megszólalt a gazda és 
elmondta a harang meséjét.

-- Ezt a kis harangot — beszélte 
— úgy találták. Az apámtól sokszor 
hallottam, hogyan akadtak r á : szán
tottak a mezőn, a parragi dűlőben s 
szántás közben az eke vetette fel a 
földből. Megörültek neki, behozták a 
faluba s azóta a kocsi templom tor
nyából a kocsiakat hivja imára. Régi 

I harang: 1606-ból való, látható benne
y  az évszám.

t * *V *
f  Az idén ismét arra vitt az utam 
1 s a legszebb labdarózsás h'áz előtt 
i megpihentem a pádon. Vasárnap 

délután volt és vágyódva vártam, 
hogy felcsendüljön annak a régi kis 
harangnak vecsernvére hivó szava

Í úgy, mint akkor, régen. Vártam ... 
hiába: egy nagyobb, ércesebb búgott 
bele a falu ünnepi hangulatába 

— Hova lett a régi, talált h«rang? 
— kérdeztem.

I — Elvitték a háborúba, ágyút ön- 
i töttek belőle. . .

! Igy mondta a pádon melletem ülő 
gazda, igy adom tovább én, hogy 

ha a kis harang a semmibe veszett 
is, legalább maradjon meg az emléke 

és szálljon apáról fiúra.

Helyreigazítás. Tompa Mihály: 
>A birtokreform« című cikkébe több 

r értelemzavaró sajtóhiba csúszott be. 
i így a 160. oldalon a 2-ik bekezdés 

2-ik sorában gazdag, gazdák helyett; 
c( ugyanazon bekezdés 7-ik sor elején: 

lett, s ma helyett. A következő be
kezdés első sorában vas olvasandó 
vak helyett.

A Gusztáv Adolf Egylet
jótékonysága.

A Gusztáv Adolf Egylet jótékony
sága a jelen nehez viszonyok között 
sem szünetel. Tudjuk, milyen válsá
gos helyzeiben van most Németország 
is, azt sem csodálnók, ha azon 
árulás miatt, amellyel Károlyi nem
csak hazánkat döntötte a sír szélére, 
hanem hu szövetségesünknek is 
annyit ártott, hidegen elfordulna tő
lünk s mégis nemcsak hogy jó szava 
van hozzánk, hanem adományaival 
is megemlékszik rólunk s könyörül 
rajtunk.

A proletárdiktatúra idején teljesen 
megszakadt az összeköttetés hazai 
Gyámintézetünk és a Gusztáv Adolf 
Egylet között, annyival inkább, mivel 
a Gyámíntézetnek úgy egyházi, mint 
világi elnöke meghalt s így az ve
zetők nélkül maradt A román meg
szállás idején a budapesti központi 
pénztárba sem tudott a Gusztáv 
Adolf Egylet elnöksége pénzt küldeni 
s azért felkérte Schoítz Ödön esperest, 
a dunántúli egyházkerületi gyáminté
zeti elnököt, hogy nem volna-e haj
landó a közvetítést közte és a meg 
nem szállott magyar területen lévő 
evang. gyülekezetek és intézetek közt 
elvállalni ? Vállalkozását szép ered
mény kisérte. Eddig a következő 
gyülekezetek kaptak közvetítésével 
segélyt: Veszprém. Zalaegerszeg,
Nagykanizsa, Lajtaújfalu, Sopronbán- 
falva 500—500 márkát.

Újabban a Kapstadti (Délafrika) 
német segitőegyesület gyűjtéséből jut
tatott a Gusztáv Adolf Egyesület a 
felsőlővői tanitóképezdének 1000 már
kát, a pinkafői árvaháznak és a sop
roni felső esperesség árvaalapjának 
500—500 márkái. Kapott azonkívül 
a locsmándi »Bethánia« árvaház 
235, Újpest 200, Sopronbánfalva 300, 
Felsőlövői tanitóképezde még 50 márka 
segélyt s több lelkész-özvegy s lel
kész- és tanitóárva kisebb-nagyobb 
adományt.

Ugyancsak kerületi gyámintézeti 
elnökünk közbenjárására az Általános 
Evang. Luth. konferencia nagynevű 
elnöke dr. Ihmels Lajos lipcsei egye
temi tanár azon nagy gyűjtésből, 
melyet az északamerikai lutheránusok 
rendeztek a német hadiárvák segélye
zésére, a pinkafői árvaháznak és a 
soproni felső esperesség árvaalapjá
nak is juttatott egyenként 500 márkát.

_ Dr. Rendtorff, a Gusztáv Adolf 
Egylet elnöke igy végzi egyik levelét: 
>Benső részvéttel kisérjük figyelemmel

a súlyosan megpróbált Magyarország 
evangélikus .gyülekezeteinek keserű 
sorsát s mint a múltban, úgy erőnk
höz képest most is. készek vagyunk 
segíteni. Értesítsen minket állandóan 
a helyzetről, amennyiben azt átnéz
heti és közölje a gyülekezetekkel, 
hogy bármikép; alakul is Magyaror
szág politikai helyzete, hittestvéri * 
szeretetünk még jobban átöleli és 
tartja őket, mint eddig. Milyen fel
emelő érzés, hogy annyi ellenség 
mellett van egy igaz, hű barátunk 
is. Ahol igazi egyházi nyomor és 
szegénység van, onnan forduljanak 
ezen jó baráthoz. Addig is, míg az 
egyetemes gyámintézeti elnökség re- 
konstruálódik, a dunántúli gyáminté
zeti elnök (Ágfalva, Sopronmegye) 
szívesen vállalja a közvetítést.

Mire van szükségünk?
Irta: Balikó Lajos.

Jóformán minden ajkon egy aggo
dalmas kérdés lebeg manapság, az 
a rövid, sokat mondó kérdés: Mi 
lesz velünk? Sokan talán nem mond
ják ezt ki, de a lélek mélyén és a 
szívnek redőiben ott lappang az ag
godalom, ott rejtőzködik a bizony
talanság érzete, a jövőtől való féle
lem, amely megbénítja az erőt, le
nyűgözi a lelket és sötét árnyat vet 
az életútra Az öröm, a mosoly, a 
kacagás megfogyatkozott s ezzel 
szgmben megsokasodott a könny, a 
panasz, a sóhaj. Igaz, hogy a társa
dalmi élet külsőleg egészen más ké
pet mutat. Hiszen ismételten szó volt 
már arról, hogy a mulatozás soha 
sem ismert mértéket öltött épen nap
jainkban. Ez a tapasztalat azonban 
ne tévesszen meg. A mulatozás nem 
a lélek benső állapotának a tükre, 
hanem inkább annak csak a takarója. 
Nem azért mulatoznak sokan, mivel 
boldogok, gondtalanok, mivel fölös a 
jókedve, hanem ellenkezőleg azért, 
mivel a kétségbeesés vigyorgó arca 
elől akarnak menekülni. Úgyis jelle
mezhetném a helyzetet, hogy azt 
mondom: mulatni tudnak az embe
rek, de örülni nem 1 Nem tudnak 
örülni, mert hiszen nem is lehet örülni. 
Mögöttünk fájó múlt van, múlt, amely 
szédítő mélységbe hajított le, amelyL 
megtiporta önérzetünket, összetörte 
oltárainkat, megcsúfolt és megalázott 
bennünket. Előttünk pedig ott van a 
sötét jövő, amelybe nem tudunk ugyan 
belepillantani, de azért% mégis, úgy 
talán épen azért szinte visszarette-
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In nünk tóle. Úgy tetszik minekünk, 
in mintha az élet kapuja becsapódott
ív volna előttünk, mintha börtönben ül- 
bn nénk, lábunkon békó, kezünkön bilincs 
g s csupán pókhálós ablakon szűrődik 

sd be hozzánk az elzárt napnak meg
öl tompított világossága. Akarva, nem 
>1» akarva sóhaj fakad hát keblünkben 
ü*s e sóhaj merevül: mi lesz velünk ?

------Mi lesz velünk? nemcsak egyéni
sikérdés ez, mert fölvetésénél nemcsak 
írnmagunkra gondolunk, hanem azokra 
.fctis, akikkel közösségben vagyunk. Itt 
íivviszont nemcsak a vérség kötelékei- 
avvel hozzánk csatoltak sorsa lebeg 
Mselőttünk, hanem ama nagyobb közös- 
(iíségé is, amelyről az előbb sokszor 
»nimegfeledkeztünk, sokszor semmibe 
s«e vettük, mivel létezését szükség- 
lé képemnek tekintettük s eszünkbe sem 
liöötlött, hogy valamikor másképen is 
rlslehetne. A nyugalmat jólét idején a 
ßrhaza, a nemzet eszménye meglehe- 
fcőtősen elhalványodott. Igen sok embert 
egyáltalában nem érdekelt ezeknek 
t fa sorsa és a jövője. Nem vették észre, 
jotaogy az egyéni élet ezer titkos szál- 
Ißlal fűződik a köznek életéhez és hogy 
iiaz egyéni boldogulás föltétele és biz
t o s  alapja a köznek jóléte és bizton
s á g a .  Most azonban tapasztaljuk, 
jonogy az egyén csak része az egész- 
bitek, tapasztaljuk, hogy a nemzet és 
: ii haza élő, szent valóság s egyben 
ry.igy magasztos Organismus is, amely
b e  természet, lelkűiét, érzésvilág sze- 

llirint bele vagyunk kapcsolva, amely
ik e i  együtt virulunk és együtt sorva- 
luiiunk. Mi nekik fáj, nekünk is fáj, 
»(mert ha az egész szenved, együtt 
jLisrez vele minden kis tag. Épen ez a 
b»apasztalat késztet bennünket arra, 
íonogy a magunk, családunk, hazánk

Íh;s nemzetünk sorsán aggódva, el
borult tekintettel kémleljük a jövőt 
t:s sóhajtozva tudakoljunk: mi lesz 
Is-elünk, hova legyünk?

Jóllehet azonban a kérdés érthető 
lg:s jogos, mégis jó lesz őrizkedni tőle. 
A kérdés ugyanis nemcsak céltalan, 

iiiianem veszedelmes is. Hogy csak
ugyan céltalan, az bizonyításra nem 
jszorul. Hiszen a jövőre vonatkozik, 
j i jövő pedig reánk nézve — ha nem 
i s  épen hétpecsétes titok — de jórészt 
^mégis csak sejtelem. A múltak törté-4 
>;-j.ete és a jelen állapotok ismerete 
jBl.lapján lehet ugyan nagyjából követ

keztetést vonni a jövőre, de ez a 
öövetkeztetés csak az általános kör

vonalakat sejtethet, tényeket, formá
d a t kidomborítani nem tud. Külünö- 
psen lehetetlen ez mostanában. Hiszen 
sz a nagy hullámverés, amelyet a 

diilágháboru felkavart, korántsem si

mult még el. A forrongás, az alaku
lás, az erjedés, a vajúdás még egyre 
tart. Mivel pedig ennél a folyamatnál 
nemcsak Sok, hanem sokfele erő is 
működik, az eredmény .és fejlemény 
beláthatatlan. Ami tegnap még szilárd
nak tetszett, az holnap már ledőlt 
bálvány lehet. Ami ma talárt még 
álomképnek látjuk, az holnapután 
már testet ölthet s úgy lehet, hogy 
a teljesedés felülmúlja és megcsufolja 
a legszinesebb álmokat is De epen 
úgy lehetséges az ellenkezője is. Nem
csak a boldogságnak vannak végtelen 
lehetőségei, hanem a nyomorúságnak 
is. A fényesnél van fényesebb és a 
sötétnél van sötétebb. Hogy sorsunk 
alakulása melyik irányban fog haladni, 
az a jövő titka, de épen mivel titok, 
ne is feszegessük. Annál kevésbbé 
tegyük ezt mert az ilyen tépelődés 
megbénit, álmodozóvá, aggodalmas
kodóvá tesz, ennélfogva tehát vesze
delmes. Nekünk mos erőkifejtésre, 
akarásokra, elhatározásokra van szük
ségük, nem pedig remegő tapogató
zásokra és kishitű, vagy épen kétsé- 
geskedő tétovázásokra. Ahelyett tehát, 
hogy tépelődve tudakolnánk: mi lesz 
velünk, kérdezzük Inkább: mi kell 
nekünk, mire van szükségünk? Vén- 
asszonyos sopánkodás helyett legyen 
bennünk férfias akarás, szilárd cél
kitűzés, engedetlen előbbrehaladás a 
kitűzött cél felé. Épen e végből tűz
tem ki fejtegetéseim tárgyául a most 
fölvetett kérdést: mire van szüksé
günk? s az volna a kérésem, hogy 
ama másik helyett ezt hánytorgassuk 
lelkűnkben tfjra, meg újra, persze 
nem azért, hogy mindennap új, min
dennap más feleletet adjunk reá, ha
nem inkább azért, hogy az egyszer 
megtalált helyes feleletet elménkbe 
bevéssük s tőle többé el ne térjünk. 
Minden újabb megfontolás csak az 
akaratot acélozza meg, csak a tekin
tetet élesítse és a kitartást, az elszánt
ságot, a dacos elhatározást merevítse 
meg, hogy olyan megingathatatlanul 
haladjunk előre, mint ahogyan a vég
zet, a fatum megy a maga utján, 
amelyet nem tüntethet el sem könny, 
sem sóhaj, sem átok, sem erő.

(Folyt, köv.)

Ki tud r ó l a ?
Balog György, a korneuburgi va

súti ezrednél szolgált. 1918. október 
havában küldött magáról utolszor 
értesítést Albániából. Szíves értesí
tést kér^özv. Balog Saraimé Hegy
falu (Vasmegye). 2—3

Védekezés a száj- és körömfájás 
ellen,

A .földmíve'ésügvi miniszter leg
újabban rendeletet adott ki. melyben 
figyelmezteti a gazdaközönseget, hogy 
Moson-, Borsod- és Zalamegvében 
a hasított körmü állatok között a 
rosszindulatú száj- és körömfájás lé
pett fel, melyben sok állat elpusztult 
és soknál kényszervágást, kellett al
kalmazni, megcsappant állatállomá
nyunk mellett minden égyes állat el
hullása érzékeny károsodással jár 
s azért elsőrendű kötelessége az ál
lattulajdonosoknak, hogy azonnal te 
gvenek jelentest a községi elöljáró
ságnál, ha ezen ragály fellépését 
észreveszi, vagy csak gyanítja is. 
Kellő időben megtett óvintézkede-ek 
áltai tetemes kártól lehet megmene
külni.

A sopronmegyei gazdasági egye
sület szaklapja, >A ga?da< legutóbbi 
száma közli azokat az eredményeket, 
melyeket a javas eljárással ei lehe
tett érni. Az eljárást is ismertető tu
dósítás így hangzik:
A száj- és körömfájás elleni ered

ményes védekezés.
A száj és körömfájás-járvány tö

meges fellépése miatt ez évben Zicha 
járási állatorvos tanácsára itt a nagy- 
szombati járásban sósavoldattal kí
sérletezünk. A járvány a tótságban 
ez évben meglepett bennünket, ami
kor az igen kedvező időjárásra való 
tekintettel már február második felé
ben a tavaszi munka vette kezdetét, 
faluról-falura, majorról-majorra ter
jedt a járvány.

Sajál tapasztalataim alapján tehe
tem közzé a sósavoldattal elért ered
ményeket.

A reám bizott major tőszomszéd
ságában kitört a járvány és attól 
kellett tartani, hogy a legközelebbi 
napokban a mi állataink is meg fognak 
betegedni, miért is a járási állator
vosnak tanácsára sósavoldatta! pró
bálkoztam az ellen védekezni.

Éjjel az istállóban rongyokat akasz
tottunk fel, melyeket előbb sósavol
datba áztattunk f20 liter vízre 1 liter 
sósav), az egész istálló éjjelen át le
hetőleg légmentesen zárva maradt, 
úgy, hogy a savas gőzök el ne páro
loghassanak, hanem az állatok által 
beszivassanak. Annyi sósavoldatba 
áztatott roogy»t kell az istállóban 
felakasztani, hogy az istállóba lépés
kor a levegő savtartalma azonnal 6s 
jól érezhető legyen. A takarmány fs
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az oldattal belocsolandó és azután 
úgy megkeverendő, hogy a takarmány 
minden rétegébe jusson. A beteg ál
lat körmei azonkívül naponkint két
százalékos kreolinoldattal, szája pedig 
az említett sósavoldattal kimosattak. 
Az eredmény valóban bámulatos volt. 
A 40 darab igásökörből 16 egyálta
lán nem betegedett meg, noha eze
ket mesterségesen próbáltuk megfer
tőzni. A 22 megbetegedett állat na
gyobb része már a harmadik-negye
dik napon visszanyerte rendes étvá
gyát és az ötödik-hatodik napon 4 
drb, a nyolcadik napon már megint 
mind egészséges volt és dolgozott.

Egy másik majorban a juhok be
tegedtek meg, de ott sem mind és a 
betegség oiyan gyenge jeilegü volt, 
hogy két nap múlva már mind egész
séges volt. 70 darab bárányból csak 
egyetlenegy pusztult el.

Egv harmadik majorban, melyben 
nagyobb számú igásőkrön kívül fejős
tehenek, hizd marha síb. van elhe
lyezve, a betegség egyáltalán fel sem 
lépett, noha a járvány köröskörül 
dühöngött.

Ha meggondoljuk, hogy a járvány 
kitörése által milyen kárt szenvedhe
tünk, ha kényszervágások lesznek 
szükségesek, a tehenek telelése leg
alább 25 százalékkal apad stb , ak
kor ez a szer, amely minden esetben 
oly jól bevált, csak örömmel üdvö
zölhető.

Term ésrendelet.
*

Megjelent az 1920. évi termésű gabona 
és hüvelyesek forgalmának újabb szabályo
zásáról szóló rendelet, mely körül olyan 
elkeseredett politikai csatározás folyt.

A rendelet azon az elven épül föl, hogy 
minden termelő köteles a búza, rozs és 
kétszeres termésének egy részét a minisz
térium által megállapított térítés ellenében 
közszükségleti célokra az államnak beszol
gáltatni. A kivetést progresszív alapon a 
közéielmező miniszter állapítja meg. A ter
melő, ha a kivetett gabonamennyiséget be
szolgáltatta, a megmaradt fölösleggel sza
badon rendelkezik. A kivetés megállapitása 
végett köteles minden termelő június 27. 
és július 3. között a hatóságnál bejelenti, 
hány katasztráiis hold búza, rozs, vagy 
kétszeres vetése volt. A beszolgáltatás kul
csát a község átlagos terméshozatának 
figyelembevételéve1 a közélelmezö minisz
ter állapítja meg és a községi elöljáróság 
ennek alapján elkészíti az egyéni kivetést, 
amely aztán a községházán közszemlére 
kell kitenni. A kivetés ellen nyolc napon 
belül fölszólalásnak van helye Mérsékelni 
lehet a kivetést akkor, ha a termést elemi 
csapás érte és ha a termejö nincs abban 
a helyzetben, hogy a kiszolgáltatott meny- 
nyiséget beszolgáltathatja. A kirendeltség 
határozata ellen pedig a közélelmezö mi
niszterhez lehet fölszólalni.

HARANQSZO.

A rendelet kötelességévé teszi a terme
lőnek, hogy a kivetett mennyiséget minden 
megokolatían késedelem nélkül csépelje ki 
és a beszolgáltatandó készletet a Magyar 
Szövetkezeti Középpontok Áruforgalmi 
Részvénytársaságnak, illetőleg a társaság 
ottani bizományosának cséplése után hala
déktalanul beszolgáltassa, miután a kor
mány a gabona összegyűjtését és felőrlését 
a Hitelszövetkezetre és a Hangyára, illetve 
ezek középponti árugyűjtő szervére, az 
Áruforgalmira bízta.

Á bizományos köteles a beszolgáltatott 
gabona térítési összegét megállapítani, az 
átvétel helyén kifizetni. Kifizetés nélkül a 
termelő nem köteles átadni gabonáját.

A kormány a termésrendelet alapján 
összegyűjtött gabonakészletekből, ideszá
mítva a vámörlésből eredő készleteket is, 
látja el liszttel a nemzeti hadsereget, a 
közhatóságokat, közhivatalok és közinté
zetek tényleges, vagy nyugdíjas tagjait, a 
nyugdíjasok hozzátartozóit, továbbá azokat, 
akiknek évi jövedelme a 25 000 koronát 
meg nem haladja. Az ellátásra igényt 
tarthatnak a fölsoroltak mindazon hozzá
tartozói. akik az ellátásra jogosulttal közös 
háztariásban élnek.

A fejkvótát a, közélelmező miniszter 
fogja külön rendelettel megállapítani.

A kormány a termésrendeletbe foglalta 
bele azt az inztézkedését, amely szerint az 
1920. évi termésű árpa, zab, köles, tatárka, 
tengeri és hüvelyes a belföldi forgalomban 
szabadon adható és vásárolható. A búza-, 
rozs- és kétszereslermésne-k az a része, 
amely a kivetett gabonamennyiség beszol
gáltatása ntán fönmarad, a termelő által 
a belföldi forgalomban eladható.

A fogyasztó is vásárolhat szabadon 
bárhol búzát, rozsot és kétszerest, de csak 
annyit, a mennyire az 1921. évi augusztus 
15-ig normális fogyasztás mellett szüksége 
van. Eladas céljaira senki sem vásárolhat 
gabonát, csak azok a malmok, amelyek a 
közélelmező minisztériumtól a vásárlásra 
engedeimet kaptak.

A törvényhatósági jogijai fölruházott 
városok a közélelmező miniszter engedel- 
méve! vásárolhatnak annyi gabonát, ameny- 
nvivei a hatósági ellátásban nem részesülő 
lakók szükségletét kielégíthetik.

Ki tudna felvilágosítást nyújtani?
I.

Ifj. Qyurtsek Lajos, nőtlen, Ka- 
poles (Zala m ) községben 1886-ban 
született ifjúról, aki orosz hadifogság
ban Jelabuga, Wiatka-ban volt. Szol
gált Győrött, a 11. vadászezred, 4. 
század, 3. szakaszánál.

II.
Gyurtsek János, nőtlen, Kapolcs 

községben 1897-ben született ifjúról, 
aki az olasz harctéren a 70-es re
pülőknél (a Piave vize körül) $olt s 
1918. október 2-ikán irta utolsó le
velét.

Aki tudna róluk, értesítse aggódó 
szüleit: iú. Gyurtsek Lajost Kapolcs 
(Zaiamegve). 3—3

= H o g y a n =  
láboiunk ki?
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A nagy világégés üszke 
lepte el a magyar földet. Ezer
éves hazánkat romjaiból kell , 
újjáépíteni. Az elkövetkező 
nehéz idők mindenkitől vilá
gos kötelességtudatot, a fele
lősség átérzését és hű köte
lességteljesítést kívánnak.

Krisztusnak lelke nélkül el- i 
pusztulunk.

Egyedül az evangéliom isteni 
hatalma menthet meg bennün
ket.

Méltán számíthatunk tehát 
a jóakaratu emberek támoga
tására azok 'az intézmények, 
amelyek az evangéliomi szel
lem megerősítését, Krisztus 
ügyének diadalra juttatását 
tűzték ki célul.

A Dunántúli Luther-Szö- 
vetség az evangéliom védel
mére alakult.

Legyen Ön az első tízezer 
között, akik a Szövetség tag
jaivá lesznek. Senki sem re
mélheti, hogy csak a maga 
erejére hagyatva elérhet any- 
nyit, mint abban az esetben, 
ha összefog a vele egy aka
raton levőkkel, egy cél felé 
törekvőkkel. Egymásra va
gyunk utalva.

A Dunántúli Luther-SzÖvet- 
ségnek szüksége van Önre; 
Önnek szüksége van a Dunán 
túli Luther-Szövetségre.

Jelentkezzék belépésre lel
készénél, tanítójánál, vagy 
Szombathelyen az evangélikus 
püspöki hivatalnál!

Tagsági díjak: I. alapító 
tagság 200 K, 2. rendes ta 
ság egyesnek 6 K, családn 
9 K, 3. segítő tagság 2
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HHETI  K R Ó N I K A .
Nemzetgyűlés. Az ország szekere még 

immindig nem a rendes kerékvágáson halad 
tA  honatyák szinte észrevétlenül hol jobbra, 

IQ' \\í>\ balra billentik a nemzet szekerét. Az 
nleelmult napokban ismét sok volt a személyes 
i /kérdésben való felszólalás, interpelláció, 
lÉvárt ülés. Mindamellett megszavazták az 
bcindeninitást, elfogadták az árdrágitási visz- 
ss’szaélésekról és a fényűzésről szoló törvény- 
'/(.jjavaslatokat. Az árdrágitási visszaélésekről 
).v-3zóló törvényjavaslattal kapcsolatban ki- 
ínTnondolták a botbüntetést is. Egyébként a
0 politikusokat leginkább a Simonyi-kormány 
imíemondása foglalkoztatta. Olyan murj^a- 
■ .kormány jöjjön — hangoztatták, — amely 
[swégre be tudta váltani azokat az igényeket, 
»rnmelyckkel a keresztény és nemzeíi restau- 
ííoráció az ország kormányzásához fogott.
A A helyzet súlypontját ma mindenki a pénz- 

sritfigyi helyes reformokban látja.
A bojkott. A nemzetközi munkásság 

cribojkottot rendelt el Magyarország ellen. 
A A bojkottot elsőnek Ausztria sietett végre

h a jta n i. Ausztria, a régi, kedves, jó testvér, 
Jínindulatában tehát még mindig nem 
lévváltozott meg velünk szemben. Hogy miért 
iqééppen Ausztria, főleg Bécs, hát uram Isten,
l.\c.ezt is könnyű kitalálni. Egyszerűen azért, 
ymmert Bécsben székel Kun Béla és vezér- 
< ikara, mely minden bizonnyal ennek a boj- 
k> kottnak is értelmi szerzője. Háború, forra- 
11 dalom, proletárdiktatúra, idegen megszál- 
ei lások és kirablások, terrorok és béke által 
i.\’Százszorosán megtépve bár, de törve nem, 
|\«azt tartjuk, kár lenne ettől a bojkottól is 
»»megijedni.

Benárd Ágoston dr. népjóléti miniszter, 
izlfaki a békeszerződésünket aláírta, hazaér
ik kezése u>án egyik napilap munkatársának
1 ra követi.ezőket mondta:

— Sokkal szívesebben tettem volna 
íj.liezemet a tűzbe, mint helyeztem az iró- 
íoltollra, nem is szólva arról, hogy könnyebb 
loilelt volna újra a csatába, rohamra men- 
líinnem, mint aláírni a reánk nézve megalázó 
!:>ribékét. De azt hiszem, a béke aláírásának 
»»(megtagadása lehetetlen lett volna, mert az 
»Déletet jelentő buzakeresztek helyett a halált 
ibiielentő fakeresztekkel lelt volna telítve a 
»(»magyar föld. Franciaországban szerzett 
miimpresszióim általában legteljesebben kie- 
g -ilégitők, főt jóknak mondhatók. A fehér 
lortcrrorról szóló hirek nem találnak hitelre 
xáés nem vettem észre, hogy azoknak külö- 
fottnősen fontosabb jelentőséget tulajdonítottak 
lo /volna.

Az amerikai segítő-akció Budapesten 
ifüinüködö gyermekjóléti bizottsága, amely 
(€11919 október 13-án kezdte meg működé- 
téasét Budapesten Gardner Richardson ame- 
/Inrikai kapitány vezetése alatt, most teszi
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közzé jelentését eddigi munkálkodásáról. 
Az amerikai bizottság jelentése részletesen 
foglalkozik Magyarország helyzetével, ki- 
merúóen ismerteti a gyermekélelmezési 
akciót, megható szavakkal festi az általá
nos, de különösen a gyermeknyomort, is
merteti az amerikai élelniiszer- és ruha- 
segítség mennyiséget, szétosztását, vala
mint a magyar kormány által rendelkezésre 
bocsátott élelmiszerek mennyiségét és el
osztását is. Különösen figyelemre méltó a 
jelentésnek az a része, amely Magyaror
szág általános helyzetét ismertetve meg
állapítja, hogy az ország sokkal többet 
szenvedett a háború ulán, mint a háború 
alatt. Az ingadozó Károlyi-kormány után 
következett a kommunizmus — mint a je
lentés mondja — rettenetes következmé
nyeivel és a kommunizmus által előidézett 
anarchikus állapotot követte a román meg
szállás. Amit a kommunisták részletekben 
el nem vittek, azt a románok egyszerre 
elvették. Csakhogy, amit a kommunisták 
vettek el, az végeredményekben is a' or
szágban maradt, amit azonban a románok 
vittek el, az örökre elhagyta Magyarorszá
got. Már pedig a románok nem voltjk válo
gatósak és hosszú tehervonatokon szállí
tották el az élelmiszereket, ruházati cikke
ket, gépeket, telefon- és távirdafölszerelé- 
seket, sót kórházi fölszereléseket, ágyakat 
és általában mindent, ami elmozdítható 
volt. Még a román megszállás alatt kezdte 
meg működését az amerikai bizottság, úgy, 
amint azt Belgiumban is csinálta a háború 
alatt. Itt most a magyarok kapták az élelmi
szert a belgák helyett, a megszálló csapa
tok pedig nem németek, hanem románok 
voltak A bizottság jelentése azt is meg- 
emliti, hogy a bizottságnak igen nagy mun
kájába került, hogy az amerikai élelmiszert 
a román katonák elöl megmentse.

A tanítóság anyagi helyzete. A Ma
gyar Tanítók és Tanárok Nemzeti Szövet
sége a régi képviselőház üléstermében 
ülést tartott. Határozati javaslatot fogadtak 
el, melyben a tanítók és tanárok kijelentik, 
hogy rettegve gondolnak a magyar tanító
ság és általában az egész köztisztviselői 
karnak ijesztően fenyegető összeomlására, 
mely az állami rendre is katasztrofális lesz. 
A legnagyobb nyomatékkal kérik az illeté
kes tényezőket, hogy nekik legalább a 
puszta megélhetésüket biztosítsák, s leg
közelebb a köztisztviselőknek exisztenciáját 
megmentő pénzösszeget juttassanak. A 
szövetség ennek érdekében kivánjs, hogy 
az illetékes tényezők vele tárgyalásokba 
bocsátkozzanak.

A tótok autonómiája. A cseh nemzet
gyűlés legutóbbi ülésén Juriga nrgy beszé
det mondott, amelyet így fejezett be : Kény
telenek vagytok nekünk önkormányzatot 
adni, mert különben a magyarok és a né
metek rá fognak benneteket erre kénysze
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ríteni. Juriga beszéde a tót néppárt, a ma
gyarok és a németek soraiban zajos tet
szést váltott ki.

Egy bécsi levél. A május 30-iki soproni 
népgyűlésró! szóló tudósítások hatása alatt 
Íródott a következő bécsi levél, melynek 
ered' tiic a soproni városi levéltárban he
lyeztetett és ott betekinthető:

Bécs, 1920. jún. 2.
Amint egy újságban olvasom, ott né

hány nap előtt tiltakozó népgyűlés volt 
Nyugatmagyarországnak Ausztriához való 
átcsatolása ellen.

Dacára annak, hogy az Osztrák-bécsi 
születésű vagyok, mindenben osztom néze- 
tét és üdvözlöm találó fejtegetései alkal
mából. Megjegyzem, hogy az itteni ben- 
szülött lakosság nagyon örülne, ha ebből 
a burkolt bolsevista „államiból kiszaba
dulhatnak és hogy Nyugatmagyarország 
minden polgára aki az Ausztriához való 
csatolás mellett van, vétket követ el ma
gyar hazája és önmaga ellen.

Minket ausztriaiakat saját kormányunk 
mindenkor hamis tudósításokkal félrevezet 
a nyugat magyarországi kérdésben, mert 
alapjában véve, nincs is szükségünk az 
átcsatolásra, mivel Nyugatmagyarországból 
a rendezett viszonyok beálltával úgyis meg
kapjuk a szükséges gazdasági termén\eket 
és az itteni nagyszerű szociáldemokrácia 
annak idején elsősorban tiltakozott az át
csatolás ellen, mert t. i. félt az ottani pol
gári lakosságtól.

Amit Nyugatmagyrrország az átcsatolás 
esetén elvárhat, az minden egyéb, csak jó 
nem, és hogy milyen terrort szándékoznak 
ez ellen az ország ell.n alkalmazni, a kő
vetkezőkből veheti k i:

1 a csendőrség máris készenlétben 
van, mellyel el akarják árasztani Nyugat- 
magyarországot,

2. a bírósági szolgálatra már zsidó
szociáldemokrata bírák és hivatalnokok 
állnak kiszemelve rendelkezésre,

3. az iskolaügy részére már szociál
demokrata-bolsevista tanerők és tanfel
ügyelők várják a további parancsokat,

4. már megalakult egy „munkástanács“ 
Nyugatmagyarország számára, amely segéd
kezni fog a termés igénybevételénél stb. 
(Hogy milyen rablókompánia lehet az, azt 
remélhetőleg tudni fogják odaát.)

Hogy mily módon lesznek „küldöttsé
gek“ a nyugatmagvarországi kérdésben 
államkancellárunkhoz, megrendelve, arra 
szolgáljon a következő felvilágo itás: Itt 
létezik egy egyesület, a magyarországi né
metség fenntartása céljából, melynek elnöke 
egy bizonyos Wallhein. aki tanár a wicn- 
mariahilfi gimnáziumon, és aki epyáltalán 
nem is nyugat magyarországi német, azon
kívül van még itten a VII kerületben a 
„Nyugatmagyarországiak Egyesülete“ amely 
azonban bécsi szociáldemokratákból áll,

A ■ t  I I azonnalT szállításra míg a készlet tart elsőrangú balatonmelléki B O R O K A T ;  étke-
A l í i n l U n K  ẑ sre a^ a m̂as K Ő S Ó T ;  prima, rafinált fehér g a l í c i a i  P E T R Ó L E U M O T ;
n j U l l l U I I  különféle Ü V E G Á R U K A T  u. m. lámpacilindert, befőttes üvegeket, sörös, boros 
poharakat stb.; továbbá elsőrendű K O C S I K E N Ö C S Ö T  200 kgr.-os hordókban ; T O V O T E  G É P- 
Z S I R T  150 kgr.-os hordókban, vagy 25 kgr.-os kannákban; úgyszintén a raktárunkban megtekinthető

különféle G A Z D A S Á G I  S Z E K E R E K E T .
L I P P  é s  L A C K N E R

kereskedelmi üzlete, Szentgotthárd.
Távirati cím: L a c k n e r .
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nem pedig — amint hihetné az ember —
Nvugatmagyárországiakból. Ha most szük
ség van egy nyugat magyarországi depu- 
tációra, úgy „rendelésre“ a bécsi egyletek 
küldik azt ki, és az újságoknak és az ide
gen misszióknak kiadatik a tudositás: 
, Renner államkancellárnál egy nyugatma
gyarországi küldöttség tisztelgett. . .  stb.“ 

Lloyd George és az egyház. A hires 
Lloyd George, az antant egvik háborús 
lelke s vezértagja a békebizottságnak a 
minap egy angolországi egyházi gyűlésen 
beszédet mondott. E szerint az angol első 
miniszter a következőket mondotta :

Valamennyi országban a nézetek zűr
zavara uralkodik, ami a legjobb akaratot 
is megbénítja Az angol alsóházban nem
régiben a bolsevizmusról beszéltek, amely 
utolsó fellobbanása a sötétség szellemének 
az egész világon. A német választások 
megzavarodott népet tüntetnek fel, amely 
igen sok pártra szakadozott, amelyek kö
zül egyik a másikkal harcban áll. Emellett 
sehol sem lehet kivezető ulat látni, sem 
pedig valami célt a messzi távolban. An
gliában az embereket eddig még megkí
mélte az elmék e megzavarodása. A meg- 
tévelyedés szelleme egyre több tért nyer 
a világon. A népet csupán az egyház ment
heti meg a pusztulástól, ha az anarkia 
valamennyi áramlata és törekvése tovább 
terjedne

EGYHÁZI KÖZÉLET.
Előfizető inkhez. Lapunk leg

utóbbi számában jelzett indokoknál 
fogva kénytelenek voltunk az előfize
tési dijat kétszeresére emelni s elő
fizetőinktől csoportos küldéssel újabb 
16 koronát, cimszatagos küldéssel 
20 koronát tisztelettel kérni. A kiadó- 
hivatal már most, könnyebb elszámo
lás céljából a mai számhoz mellékelt 
számozott utalványon (mely szám az 
előfizető bejegyzett száma) kéri az 
előfizetési díjnak szives megküldését. 
Akik időközben előfizetési dijukat be- 
küldték, azokra nézve kérelmünk ter
mészetesen tárgytalan.

Kérelem Az Evang. Egyesület tagjait 
felkérem, hogy 1919. és 1920. évi tagsági 
dijaikat hozzám mielőbb beküldeni szíves
kedjenek. A tagsági díj é i 2 K. Varga 
Gyula esperes, volt pénztáros pedig kéri 
a tagokat, hogy a díjakat ne küldjék hozzá, 
hanem alulírotthoz, mint ez idő szerinti 
pénztároshoz.

Kőszeg, 1920 június hó 14-én.
Balikó Lajos

lelkész, egyesületi pénztáros.
Kormánybiztosok. Az idei érettségi 

vizsgálatik alkalmával a soproni líceumhoz 
kormánybiztosként Domanovszky Sándor 
egyetemi tanár, a felsőlövöi gimnáziumhoz 
Mikola Sándor bpesti tanár volt kiküldve.

Személyi hir. Kaczián János esperes, 
mint a pesti egyházmegye elnöke, dr. Raf- 
fay Sándor püspök Hozzájárulásával a 
budapesti Deáktéri lelkészi kör buzgó 
munkását, Szűcs Sándor segédlelkészt ne
vezte ki a Rákóczi-úti tót egyházhoz ad
minisztrátorul.

Egyházi tisztviselők segélyezése. A
soproni egyházközség, a városi készpénz- 
fizetésestisziviselök immár elviselhetetlenné 
váló Ínséget belátva és fölismerve ezévi 
június 13-án tartott konvent-ülésén egy
hangú elhatározással összes alkalmazottjai 
(lelkészek, tanítók, egyéb tisztviselők és 
szolgák) számára: a családfő után 500 K, 
(hajadon tanítónőknél 400 K), feleség után 
200, ellátatlan gyermekek után egyenként 
100 kor. havonkénti gyors segélyt szavazott 
meg, olyformán, hogy az ezen tekintélyes 
összegre (körülbelül 120—150 ezer K-ra) 
rugó szükséglet fedezésére az E. A. 252. 
és 253 §§-ai értelmében személyi járandó
ságot vet ki és a 255. § értelmében az 
egyenes állami adók után már eddig kirótt 
egyházi járulékot 27%-ról 40°/o-ra emeli. 
A nyugdíjasok, özvegyek, árvak is megfe
lelő segélyben részesülnek. Az ősrégi, te
kintélyes gyülekezet nemes elhatározása 
önmagát dicséri.

Ugyancsak itt említjük meg, hogy a du
nántúli egyházkerületnek legki-ebb missziói 
egyhá/községe, a szentgotthárdi gyülekezet 
is, derék felügyelőjének, M-jyer Károlynak 
indítványára, a lelkésznek a folyó év első 
felére 2000 korona drágasági pótlékot sza
vazott meg.

A kemenesaljai egyházmegye zalai 
szói vány gyülekezete az idén Pötrétén tar
totta június 3 ún istentisztelettel egybekö
tött közgyűlését. Jelentőségét emelte ez 
összejövetelnek Főtisztelendő és Méltóságos 
püspök urnák s az egyházkerületi felügyelő 
urnák jelenléte. Az istentiszteletei a püspök 
úr végezte, aki igazán szívből szólt a hívek
hez. Sajnos, a szórvány hívek közül többen 
akadályozva voltak a megjelenésben, de 
akik megjelenlek kedves emlékekkel távoz
tak el a megható szép ünnepről, Grüner 
Kár ly pszlászlói egy házközségünk felügye
lője mint szives házigazda igaz. magyar 
vendégszeretettel fogadta a közel s távolról 
egybegyűlteket. E nap emlékére az ö in
dítványára a szórványbeli hívek alapítványt 
létesítettek a soproni és kőszegi felsőbb 
iskolákba táró, szórványhoz tartozó tanulók 
részére. E célra az indítványozó Gtuner 
Károly 1000 K-t adott, mely összeget az 
egybegyűltek 2100 K-ra emeltek. Évröl- 
évre szaporítani fogjak ezen összeget míg 
a 10.000 koronát el nem éri. A soproni 
diákotthonra 500 K, Gvámintézetre 10) K, 
Luther szövetségre 150 K, Iheologusok se
gélyezésére 150 K, egy hm belmisszióra 
80 K adomány folyt be. É ö hitről, egyház- 
szereletről beszelnek e számok. A püspök 
úr ez alkalommai az egyhker. felügyelő és 
esperes társaságában meglátogatta a szór
ványban lakó híveinket, majd a ptaszent- 
lászlói, zalaegerszegi, zalaistvándi, zala- 
szentgróti egyházközségeinket. Mindenütt 
szeretettel fogadták a hívek a fáradhatatlan 
munkás apostoli főpásztort, aki örömmel 
fejezte ki mindenütt megelégedését és elis
merését a látottak felett. A négy kicsi misz- 
sziói egyházban az egyhker. gyámolijai 
részére offert több mint 1600 K folyt be. 
Adjon a jóságos Isten sok ily szép napo
kat egyházunknak.

Ünnepség a várbeli ev. egyházban.
A buda: várbeli gyülekezet meleg ünnep
ségben részesítette Farkas Győző admi
nisztrátor lelkészt, ki a kommun alati ha
zafias beszédeivel valláskülönbség nélkül 
a bécsikaputéri templomba, gyűjtötte a bu
dai előkelőséget. Horváth Árpádné üdvöz
lése után Kun Gyula min. tanácsos felol
vasta az ünnepelt egyik tavalyi prédikációját.

Lelkészi értekezletek. A vasi felsí 
egyházmegye lelkészei június 1-éri Nagy- 
szentmihályon értekezletet tartottak, melyet 
a rossz közlekedési viszonyok mellett is 
tizennégyen vettek részt. A gyűlésen Beyei 
Theophií főesperes az egyház helyzetéről 
felolvasást tartott, melyben főleg az egyház 
vezetőinek mulasztásait és tévedéseit tárta 
fel s rámutatott Istennek a Jézus Krisztus
ban megjelent kegyelmére mint a látható 
egyház megújhodásának örök forrására, 
Isten igéjére és a szentségekre mint ennek 
a megújhodásnak eszközeire. Az értekezlet 
szükségesnek tartja a felsőlövöi tanintéze
teknek, a pinkafői árvaháznak s a szent
gotthárdi gyülekezetnek hathatós erkölcsi 
és anyagi támogatását s végül a vasmegyei 
szabadoktatási bizottságba képviselőjéül 
Balikó Lajos kössegi lelkészt küldi ki.

A győri egyházmegye lelkészei júniusi 
16-án tartották értekezletüket Győrben, 
amelyen az egyházmegye minden lelkészei 
s Horváth Samu nyug. esperes is megje-1 
lent. Isó Vince elnöki megnyitójában vissza-l 
pillantást vetett a közel múlt időkre, aggo
dalommal állapította tneg, hogy a ránk' 
kényszeritett béke új veszedelmek csiráját 
hordja magában s hitre, egyetértő szere
iéire, csüggedetlen kitartásra intette az 
értekezlet tagjait. Horváth Samu nyug. 
esperes szintén az egymás iránt való sze- 
retetre figyelmeztette a jelenlevőket. „Mi 
egymás után elmegyünk — mondotta — 
de az eddigi szeretet és egyetértés maradjon 
meg ezután is az egyházmegye lelkészei 
között!“ Az értekezlet a ránkkényszeritett 
béke s hazánk feldarabolása elten kifejezte 
tiltakozását Az értekezlet egyházközigaz
gatási ufón szorgalmazhatni kívánja, hogy 
a köztisztviselőkről szóló új törvény egyesi 
rendelkezései a lelkészekre is kiterjesztes- j 
senek Szükségesnek tartja az értekezlet,! 
hogy az. egyházi főhatóság tájékoztassa a 
lelkészeket a protestáns egyházak együtt
működéséről, vagy ha ez még eddig meg 
nem történt, ez irányban a kellő lépések 
megtételét kívánja. Végül a falusi lelkészek 
terménybeli segítséget ajánlottak fel a 
városi lelkészek javára s felhívják a többi 
egyházmegyék lelkészeit is, hogy az espe- 
rességükben élő városi lelkészek, nyug. 
lelkészek és lelkészözvegyek súlyos gond
jainak enyhítésére szintén ajánljanak fel 
bizonyos terménybeli segítséget. Ez a ma 
aránylag jobb anyagi körülmények közt 
élő falusi lelkészekre nem háritana elvi
selhetetlen terhet, a nagy gondokkal küzdő 
városiakra nézve pedig nagy jótétemény 
volna s lelkésztársaik részéről nem volna 
semmi tekintetben megalázó. Sőt az is 
helyén való volna, ha a jobb módú hívek 
a lelkészek példájából ráeszmélnének a 
saját kötelességükre és segítségére sietné
nek fontos állást betöltő, de nehéz gon
doktól gyötört és bénított munkakedvü vá
rosi lelkészeikre. J

A Magyar Protestáns Nők Országos 
Szövetsége, mely mind a három protes
táns felekezet nőegyesüleieit s dolgozó 
asszonyait egyesíti a munkára, most tar
totta alakuló közgyűlését a református 
teológia dísztermében. Elnök lett Szilassy 
Aladárné, társelnökök Raffay Sándorné és 
Perczelné Kozma Flóra. Tiszteletbeli elnö
kök : Petri Elek református, Raffay Sándor 
dr. evangélikus és Ferenc József unitárius 
püspökök. Az elnökségen és tisztikaron 
kívül tizennégytagu intézőbizottság és nagy 
választmány fogja a szövetség hazafias ke 
resztény munkáját végezni.
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I Pórládony. Seregély Dávid B -tompa- 
ixiázi (Sopron megye) születésű, ki a felső- 
&v»vői tanítóképző intézet rendes tanára 
,11« olt, 1918 aug. 29 én a Bakony rengeteg
lb"deinck környékén ‘ zrrercs’tenii! eltűnt 
£OOgy hogyan Lóiéul végzetes kimúlása, 
i t.ít az eddigi nyomozások nem tudtak fel
ír üríteni, világosságra hozni. Özvegy édes
anyja, szeretett fia halálának emlékére, fia 
>) !! kötetből álló könyvtárát a pórládonyi 
linnítói könyvtár gyarapítására ajándékozta, 
se szép ajándékért a pórládonyi ág. h. ev. 
Iskolaszék hálás köszönetét fejezi ki.
k A bpesti német testvéregyház tiszt
iül itása most ment végbe. A szavazatszedő 
l<><zottság munkálatának eredménye Szerint 
rtyyházi alkotmányunk szellemében a követ- 
ős zőket érte az egyház megtisztelő bizalma : 
;l/:iyházfelügyeiönek újra a munkában és 
I' .zetésben kipróbált hflséges felügyelő 
niríin János lett megválasztva; a másod- 
gű ügyelői állás ideiglenesen betöltetlenül 
murád; gondnoknak Wack Keresztcly, he- 
kthttes gondnoknak Hösel János s jegyző

ik Lang János segédlelkész lett megvá- 
Isuztva. A presbyterium, mely 30 rendes 
I 10 póttagból áll, a legtöbb szavazatot 
oopott régi, az egyház munkájában részt- 
öwő cselekvényes egyházlagból került ki.
V Vönöczkön pünkösd első napján dél
iem a templomban tartotta a leányegve- 
to et első vallásos ünnepségét. Kiemelkedő, 
imádhatnám fénypontja volt Gindly Olgá

ik saját szerzeményű hazafias költemé- 
m.inek előadása. A leányegyesületnek ed- 
E ; 38 tagja van. Offert, begyült 220 kor. 
tol leányegyesületnek Nemes Istvánná és 
síibe Karolin Qörzsönyből 20 K-át küldött, 
n-íratnia Erzsébet tanítónő a gyülekezettől 

i :i adott tis/.teletdijat, 500 koronát, uj 
nrrangok beszerzésére ajándékozta. Ugyau- 

!k ő kis tanulóival „Hadi árvák“ című 
"tm űvet adott elő harmonium beszerzé- 

■ e. Gyönyörűség volt látni és hallni a 
nosinyek előadását. Tiszta jövedelem 1200 
no ona.
A A soproni s/egénvsorsu theotogusok 

[I. élyezesere utolsó kimutatásunk óta a 
Ös'etkezÖ kegyes adományok érkeztek be: 
liirkovszky Ernöné, Nyúlfalu (Győr m.)f 
í s Samu nagybarátfalui lelkész úr utján 
L/t K, sárvári g\ülekezet (Varga József leik. 
[tuutján) 150 K, szekszárdi missziói gyü- 
».vezet, a részére juttatott adományokból, 
>m meth Gyula lelkész úr utján) )5ü kor. 
bi> adományokért ezen az úton is őszinte, 
kiás köszönetét mond a theol. főiskola 
ssaz érdekelt hallgatók nevében : Straner 
qanos h. igazgató, Sopron.
A A veszprémi gyülekezet számát a leg- 

óóbh a következő adományok erkeztek: 
n< :onytamási 251, tárnokréti 50, Farkas 
pb dór Hánta 50, kemenesaljai egvházm. 
lii.tminl 65, hegyfalui nőegylet 30, Rádóczy 
c*«é Antalfa 50, kissomlói gyámintézet 50, 
nri konfirmandusok 100, nagyszenlmi- 

í d gyámmtézet 100 kor.
fA vadosfai ifjúság június 13-án a gyü- 

üi-zet harangalapja javára jól sikerült 
botedvelö előadást tartott. Színre került 
ligetitől : Csizmadia mint ki értet. Feliil- 
|ytttek: Bakó János 240, Schrantz Imre 
lB Sandi Gyula 60, Varga János 50, Bö]- 
U László, Rosta János, Horváth János, 
noneth Lajos, Kiss Samu 40— 40, Horváth 
m^án, Varga Zsuzsi, Kisfaludy Károly, 
ítoneth Margitka 30—30, Rigó Szidike, 
péács Sándor, Viola Béla, Kovács Lajos, 
■rí.hl Gyula, Pfahnl János, Schrantz Jó

zsef, Németh László, Zsiray Denes, Tompa 
Géza, Kovács Dávid, Kiss Bözsike, Hérints 
Lajos, Rosta László, Kreníz Valdetnár, Fi- 
áth Miklós, N. N. Buthv János 20—?0.
Kiss Laj< s Ko.ács Isiv.iii, Slc-z;:k An) I, 
Csatiló Láván 10 — 10 k ;ri.náí.

A káldi és borgátai evang. leányegv- 
házközségek híveinek körében június hó 
13-án Borgátán tartott a Luther-Szövetség“ 
propaganda ünnepélyt Az ünnepély sor
rendje : I. Közének: Isten felséges ado
mánya. 2. Irásmagyarázat. Tartotta: Nagy 
Miklós czelldömölki s. !elké-.z\3 Karének: 
Ölts szárnyat lelkem gondolaíja. 4. Luther. 
Szavalta: Erdős János káldi tanító. 5. 
Felolvasás; A keresztyén családi élet. 
Tartotta r Koczor Kálmán helybeli tanító. 
6. Karé-.ek: A hatalom Islenének. 7. Nagy 
Miklós czelldömölki s. lelkész a Luther- 
Szövetség célját és hivatását ismertette. 
8. Eros vár a mi istenünk. Szavalta : ifj. 
Varga Sándor. 9. Imát mondóit: Nagy Mik
lós. 10. Közének. — A lélekemelő ünnepély 
után a Lulher-Szövetség céljaira 445 20 K 
gyűlt össze a buzgó hívek időhiányaiból.

Az ajkai evang egyháznak az 1919-ik 
évben a következő bevételei voltak ado
mányodból. Harangalapra . Szájli Dánielné 
500, ifj. Pap Gábor családja 500, Varga 
József Devecserhől 200, Templomalapra: 
Verrasztó Lidi 10, Horváth Józsefné 10, 
Ágoston |ózsefné 10, egy vándorcigány 
husvétkor, a kommunizmus vallás elleni 
dühöngésekor az oltárra lett 20 K 1920 ban 
harangalapra adakoztak eddig: Ágoston 
Lajos és Géza 150, ifj Csöngei Sándorné 
100, Bors Gyuláné, Szűcs Zsófia 30, Ver- 
rasztó Károly 30, Amerikából való szeren
csés hazajövetelének örömére tti Szabó 
Imre és ifj. Szabó Imre Bódi 100—100, 
előbbi, boldogult édes anyjuk emlékére 
50 K, Bódav Etelka 12 szál gyeityát aján
dékozott. Evang. sajtóalapra 253 K, 66 fill, 
gyűlt össze. Csékuti leányegyházban 66 K.

Az uraiujfalui evang. egyház konfir
mandusai „egyházfennlartási alapi ra a 
következőképen adakoztak : Bokor Gizella 
30, Sáiősi Lidia 10, Sümegi Rozália 50,

, Takács Lajos 100, Mogyorósi István 50, 
Asbóth Gyula 20, Erős Sándor 15, Kovács 
Károly 20, Király János 10, Hérincz Sán
dor 100, Braumüller Lajos 20, Varga László 
25, Molnár Sándor 5, Szekér Róza 50, Sü
megi Karolin 20, Sümegi Irén 50, Molnár 
Sándor 25, Galambos József 10, Molnár 
József 30, Balogh Sándor 50, Kovács Sán
dor 10, Lörincz Béla 50, Ozsánna László 
30, Bognár János 100, Németh Sándor 10, 
Hollósi Gvörgy 10, Sipos Sándor 10, Ne
mes Gizella 30 kor Összesen 940 korona. 
A nagypénteki és husvét I. ünnepi persely 
820 K, az erdélyi s egvéb menekültek ja
vára, a pünkösd I. és íl. vasárnapi, továbbá 
a szentmarom-ág vasárnapi perselyből pe
dig 700 K a hadifoglyok hazaszállítása cél
jára, 540 K pedig az evang. sajtó javara 
küldetett el A gyülekezet a gyámintézet 
részére 1000 koronát jutatott. Végül a nő- 
egylet templomi világításra 596 koronát 
gyűjtött.

A szent; otthárdi missziói egyház
fenntartására adakoztak : Ókörtvélyes 400 
K, kőszegi leányisk. gyámintézet, szent- 
gottháidi általános takarékpé ztár, Vas- 
dobrr 100—100 koronát, Nagyszentmihály 
80 K-t, Szeut-Gotthárdi Takarékpénztár 50 
K-t, Kőszeg 20 Koronát, mely kegyes ado
mányokért e helyütt is hálás köszönetét 
nyilvánítja az egyháztanács.

Kissomlyón május 9-én tartott Luther- 
ünnep szereplői közül a Harangszó múlt 
számában közölt hírből tévedésből kima
radt Horváth Katalin latűton»» neve, a«i 
„ne csüggedj el kic íny Selig“ kezdetű 
énekből énekéit 1 vei sei.

C S A L Á D I  É R T E S Í T Ő .
Házasság. Leitner Imre czelldömölki 

m. kir. állampénztafi igazgató f. évi május 
29-én házasságot kötött Zsiray Etelka úr
asszonnyal, néhai Zsiray József vései ev. 
tanító leányával a czelldömölki evang. tem
plomban.

Eljegyzés. Foth Imre leányát, Irmust, 
Uraiujfnluról eljegyezte Dedinszky Jenő m. 
kir. posta és távirda számellenőr Sopron
ból. (Minden külön értesítés helyett.)

m i s i  i* n: i í  m
Huszár Károly volt miniszterelnök 

Amerikába utazott, ahol is a magyaror
szági viszonyokról igyekszik az amerikaia
kat felvilágosítani. «

A pártok számaránya. A pártok
pozíciójában az eddigi tiszántúli válasz
tások nem eredményeztek nagy eltolódá
sokat. A tiszántúli 41 kerületből eddig 7 
mandátumot szerzett meg a kér. nemzeti 
egyesülés pártja, 3-at a párton kívüliek, 
90 kisgazdapártival szemben 70 kor nem
zeti egyesülés pártja áll. Ha ezekhez 
hozzászámítjuk a 20 diszidens képviselőt 
és a Fr.edrich csoportot úgy nyilvánvaló, 
hogy igazi többsége tulajdonképpen egyik 
pártnak sincsen a nemzetgyűlésen.

Gyújtsunk anyarozsot. A földmive- 
lésügyi miniszter elrendelte a/ anyarozs 
összegyűjtését, mivel az abból előállított 
igen fonios gyógyszerek teljesen elfogytak. 
Az anyarozsot legcétszerüebben . aratás 
alkalmával gyűjtik össze, midőn a kévékbe 
kötött búzának, vagy rozsnak kalászaiból 
kiszedik azt. A gondosan gyűjtött anyarozs 
kilója minőség szerint, de legkevesebb 
400 (négyszáz) korona áron lesz beváltva. 
Bővebbet a községi elöljáróságoknál tud
hatni meg

Németnyelvű tanítóképzők. A közok
tatásügyi miniszter Felsőlövőn, Sopronban 
és Győrben németnyelvű tanító, illetve 
tamtónőképző intézetet állít fel. Az új 
képzők szeptemberben nyílnak meg.

Valutaspekulánsok csalója Egy bu
dapesti fiatalember, Jelűnek Márton 450 
millió koronát csalt ki hivatásos és amatőr 
tözsdeüzlettel foglalkozó budapesti millio
mosoktól és azzal az összeggel külföldre 
szökött. Jelűnek Márton ryniszteri titkár 
volt.

Magyar egyetem Kolozsvárott. Ko
lozsvári hir dás szerint a magyar autonom 
egyházak közös erővel és közös tantervvel 
magyar autonom egyetemet szándékoznak 
felállítani Kolozsvárott Az egyetemen hat 
tudomány kar lesz.

Tanfolyam analfabéták ré v ér e . Az
Országos Közművelődési Tanács városok
ban, ipari telepeken az analfabéták részére 
ingyenes tanfolyamot rendez.
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A vasm egyei kertészegyesület a
kertészek anyagi és erkölcsi érdekei vé
delmére alakult s máris szép eredménye
ket ért el. A vir gzó egyesület július 
18.-án zászlószentelési ünnepséget rendez, 
amikorra minden tagja részére zászlószeget 
csináltat. A ' vezetőség felhívja az összes 
vasmegyei kertészeket, hogy sürgősen 
csatlakozzanak az egyesülethez s jelent
kezésüket küldjék a Vasmegyei kerlész- 
egyesiilet címére, Szombathely Kereszt 
utca (Iparoskor)

A korai burgonya szabadforgalm á
ról. A miniszterelnök kiadott rendeletével 
az 1920. évi korai burgonyatermést a bel
földön felszabadította, kivéve Szabolcsme- 
gyét, továbbá Beregmegye tiszaháti, Ung- 
megye nagykaposi és Szatmármegye máté
szalkai, nagykárolyi és csengeri járásait. 
Ezeken a tei öleteken a burgonya átvételét 
és forgalombahozatalát külön s-zerv fogja 
ellátni. Korai burgonya alatt az augusztus 
31-ig kiszedhető koránérő burgonyafajtákat 
kell érteni. De a Woltman, Krüger, Magyar
kincs és Kékóriás fajtáját nem lehet korai 
burgonyának minősíteni.

Az árpa, köles, zab és tengeri for
galmáról. A hivatalos lap a közélelmező 
miniszter rendeletét közli az 1919. évi 
termésű' árpa-, köles-, tatárka-, tengeri- 
és zabkészletek forgalmának újabb sza
bályozása dolgában. A rendelet kimondja, 
hogy a fontiek forgalmára megállapított 
korlátozások megszűnnek és ezek a termé
nyek ismét szabadforgalomba kerülnek. A 
szállításuk azonban továbbra is szállítási 
igazolványhoz van kötve.

Rövid hirek. Ausztria kancellárja, Ren
ner lemondott. — Olasz miniszterelnökké 
Giolittit nevezték ki. — Párisban Esszád 
basát, az albán delegáció vezetőjét meg
gyilkolták.

Egy menekült evang. tanítónő a 
nyári szünidő alatt intelligens keresz
tyén család gyermekeihez nevelőnő
nek ajánlkozik. Cím a kiadóban. 2—2

A rádi (Nógrádmegye) ev. leány
egyház kántortanítót keres. Tannyelv 
magyar. A kántori teendőkhöz a tót 
nyelv ismerete szükséges. Javadal
mazása : lakás, kert, közel négy hold 
fold, 32 mm. gabona, 4 hektoliter 
bor, 3 öl felvágott fa, egy szekér 
széna, 35 csirke, 240 korona kész
pénz, stóla, offertórium, természet
beni adomány-gyűjtés. Pályázatok 
ev. lelkészi hivatalhoz Vácz ra kül
dendők.

A Magyar Evangéliumi Keresztyén 
Diákszövetség kiadványai közt meg
jelent: Fosdick E. H .: A Mester jel
leme 20 K. dr. Walther Vilmos: Lut
her jelleme 20 K E két könyv egy 
orotestáns család asztaláról sem hiá- 
nyozhatik. Megrendelhető: Juhatsek 
Nándornál Budapest Vili , Nagytem
plom u. 18 és a Luther-Társaság 
iratterjesztésében, Budapest Vili., 
Szentkirály utca.

P á ly á za ti fürdetés.
vAz ózdi ág. hitv. ev. missziói egy

ház, tekintettel a helyben és vidéken 
hét iskolában végzett hitoktatásra 
és lelkészi szolgálatokra, sürgősen 
segédlelkészt óhajt alkalmazni. — 
Jövedelme: lakás, fűtés világítás és 
kedvezményes ellátás mellett évi 2400 
(kettőezernégyszáz) korona törzsfize
tés és 3600 (háromezerhatszáz) ko
rona drágasági pótlék, havonta utó
lagos részletekben fizetve. Az okmá
nyokkal felszerelt pályázati kérvény 
legkésőbben f. évi július hó 20 ig a 
lelkészi hivatalhoz Ózd, Borsod m , 
küldendő

Keresztyén varrónő elmenne falura 
jobb családhoz gyermekek mellé. 
Címe: Horváth Rózsi, evang. tanító
képző Sopron.

U j z e n e m ű .  Porkoláb István 
munkatársunk három szép népdalára 
és egy kurucnótára Czuczor Jolán 
mély érzésre valló szép zenét szer
zett, amely zongorára letéve most 
kerül ki sajtó alól. A zenemű ára 
20 korona. Megrendelhető Porkoláb 
Istvánnál Czelldömölkön. 2—3
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Hirdetmény.
Az Amsterdamban székelő nemzetközi 

szociáldemokrata iroda, hogy akaratát ránk 
erőszakolja és Magyarországon a keresz
tény és nemzeti irány uralmát lehetetlenné 
tegye, bojkottot hirdetett Magyarország el
len. Ezt a határozatot Ausztria megkísérli 
végrehajtani úgy, hogy Magyarországba 
nem enged át semmiféle áruszállítmányt, 
nem engedi át még a külföldi távirati és 
postaküldeményeket sem. Ez a bojkott 
merénylet nemzeti önrendelkezésünk ellen, 
amit nem tűrhetünk el. A magyar kormány 
ellenintézkedésekre kényszerült és életbe
léptette Ausztriával szemben a legszigo
rúbb határzárat A szigorú határzárlat ideje 
alatt semminemű útlevél vagy úti igazol
vány nem jogosít a határ átlépésére, vagy 
a határon át való bárminemű érintkezésre, 
semminemű szállítmány a határon át nem 
engedhető. Aki ezt a tilalmat megszegi, 
kijátaza, vagy a megszegésben, vagy ki
játszásban közreműködik, továbbá az is, 
aki a határátlépést, vagy a határon át való 
érintkezést megkísérli, kihágást követ el és 
az 1916. évi IV. t.-c 6 . § a alapján 6 hó
napig terjedhető elzárással és 2000 koro
náig terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő. 
Aki a kihágást elköveti, őrizetbe veszik és 
internálják. Figyelmeztetem a lakosságot, 
hogy e rendelkezéseket a saját érdekében 
mindenki pontosan tartsa be, mert a határ
védő közegek a legszigorúbb utasítást kap
ták, hogy a tilalom ellen vétőkkel szemben 
fegvverhasználati jogukat a legkíméletle
nebbül gyakorolják. Aki tehát megkísérli 
a határátlépést, az életével játszik.

A haiárzáriat ideje alatt magyar állam--i 
polgárok Német-Ausztria felé csak úgy lép- -< 
hetik át a határt, ha szabályszerű utleve--: 
lükre a belügyminisztérium által vezetettll 
záradékkal ezt a belügyminiszter külön,n 
megengedi.

A szigorú határzárlatot a kormány ak--i 
kor fogja feloldani, ha Ausztria a bojkot--! 
tot megszünteti.

Szombathely, 1920. június 22-én.

C z i r á k y  s. k.,
kerületi kormánybiztos-főisp.

351 — 1920.

Felvétel a soproni evang. tanító- 
képzöintézetbe.

A dunántúli evang. egyházkerület sop- ( 
róni tanítóképzőintézetének egyes évfolya-í-i 
maira az 1920—21. isk. évre 40—40 növen-j-i 
déket veszünk fel. I

Az első évfolyamra rendes növendéküli i 
felvehető az a tanuló, aki a polgári vagyvj 
a középiskola IV. osztályát sikeresen el—i 
végezte és éleiének 14. évét már betöltötte,,;» 
de 18 évesnél nem idősebb. A bélyegtelenn: 
folyamodvány fötisztelendő és méltóságosat 
Kapi Béla evang püspök úrhoz (Szombat--) 
hely) címzendő, de a tanítóképző-intézeüs 
igazgatójához küldendő. Mellékletek: a)(G 
születési anyakönyvi kivonat, b) eredetű); 
iskolai bizonyítvány a múlt iskolai évről,M 
c) újkeletű hatósági orvosi bizonyítványyr 
arról, hogy a folyamodó éptestü s ép ér-i-i 
zékszervü és így a tanítói pályára alkal—li 
más, d) újraoltási bizonyítvány, e) újkelettfu) 
hatósági községi bizonyítvány a családfAh 
polgári állásáról, a szülök és a folyamodióL 
vagyoni állapotáról s arról, hogy hány kisJ-cí 
korú gyermek van a szülök gondozásában!:: 
f) amennyiben a folyamodó most nem jájié 
iskolába, újkeletű hatósági erkölcsi bizoFu 
nyítvány. Az intézet ama növendékei, akiie m 
magukat a II., II!, IV.-ik évfolyamra óhajt-»-íj 
ják felvétetni, szintén a fötisztelendő éleá 
méltóságos püspök úrhoz címzett és alia  
intézet igazgatóságához benyújtott bélyeg|;-g 
te!-n és melléktetek nélküli folyamodványijÉj 
nyal kérelmezik felvételüket Más intézel- -t 
bői csak kifogástalan növendékek és c s » J  
oly esetben vehetők át, ha az átlépéstwfl 
alapos indokok vannak. A felvétel bármeBj 
évfolyamra csak akkor válik végérvényessel 
ha a felvett növendék zenei hallása és tes4| I 
épsége a jövő iskolai év elején is kifogás t 
talannak bizonyul. M  1

A folyamodás határideje 1920. július 3! . 
A folyamodás eredményéről a tanulók hoz
zátartozóit augusztusban értesítjük, ezért r 
a folyamodványon pontosan megjelölendő j 
a lakóhely. I f i 9

Szegény, szorgalmas és jó előmeneteld, 
elsősorban a dunántúli evang. iigyházkerü- 
letbe tartozó növendékek, bizonyos jótéte
ményekben (bennlakásban, köztartásba ^  
tandíj- és vizsgadijkedvezményben, díj
mérséklésben, ösztöndíjban, pénzsegélyben)
részesülhetnek A bennlakas (fűtés, világí
tás) díja jelenleg havi 30 K, a tápintézeti | 
díj jelenleg havi 325 K 

Sopron, 1920. május 24.
Az igazgató.

Nyomatott Wellisch Béla villamüzemü könyvnyomdájában Szentgotthárdon,
é
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Falaid* szerkesztő  
*s  k ia d ó :

S ZA L A Y  M I H Á L Y .
Társs zsrkasztó :

NÉMETH KÁROLY.

Kéziratok LovAazpatonára  
(Veszprém m egya), e lő fi
zetési dijak , reklam ációk  
a H A R A N 08ZÓ  kiadóhiva
talának 8zen tg o tth árd ra  
(Vnsvármegya) küldendők.

Előfizetést elfogad  
m inden evang. lelkész és 

tanító .

w

E V A N G É L I K U S  N É P L A P .
Alapította: Kapi Béla 1910-ben.

Szerkeszti s a  kiadóhiva
ta l veze tő je :

C Z I P O T T  G É Z A
8ZE N T Q O T T H Á R D

(Vasvárm egye.)

A „H a ra n g szó “ előfizetési 
á ra : f é l  é v r e  közvetlen  
küldéssel 2 0  kor., csopor
tos küldéssel (legkevesebb  

10 példány) 16 korona.
A „H a ra n g szó “ te r je s z 
tésére befolyt adom ányok
ból szórványban lakó h í
veinknek Ingyenpéldányo- 

kát küldünk.
M eg je len ik  m inden vasár

nap.

A „ D U N Á N T Ú L I  L U T H E R - S Z Ö V E T S É G “ H I V A T A L O S  LA P JA .

Egy kis idő...
Egy kis idő s a rózsa elvirul 
Csillag leesik, minden megavul,
M ikor szerencsénk s szép napunk letűnt, 
S bús alkonyatra hajol életünk,
Csak egy marad meg a romok fe le tt:
Az édesfájó szent emlékezet.

Egy kis idő és szíved nem dobog,
Akik szeretnek, azok boldogok.
Szeress, szeress szivedből amíg élsz,
Késő szeretni már, ha síjtfia térsz. 
Elleneiddel békülj ki hamar,
Amíg sírodnak hantja nem takar.

Egy kis idő s nem vagy elhagyott:
A porbul az Igazság ki ragyog,
S melyért könny csillog annyiak szemén, 
Megkoszorúzva áll a szent erény:
Erényed tűrő hú honszerelem,
A most reánk borult bús éjjelen.

Egy kis idő és mintha jó anyánk 
Bölcsődalát még most is hallanánk. 
Bölcsödal és gyászének összecseng,
És elnyeli a temető csend.
Egy kis idő — de mindörökre él 
A lélek, mely szeret, hisz és remél.

Sóntha Károly.

Új nemzeti veszedelem.
Irta : Nagy M iklós.

Ezen a címen egyik rövidéletü 
folyóiratunk 1916-diki számában egy 
igen tanulságos, mélységesen igaz, 
igazságaiban elszomorító tanácsaiban 
mélyen megszívlelendő cikket olvas
tam. Dr. Káth-Végh István kir. ítélő
táblái biró a fiatalkorú bűnösök bí
rája írta a közleményt. Amikor még 
a legtöbben csak azt hallották, mint 
zúg határainkon kívül a háború vé
res küzdelme s úgy gondolták, hogy 
tőlünk, a magyar faluk csendes ott
honaitól, messze vidékeken jár csak 
a veszedelem, s úgy érezték, hogy 
csak azoknak a jövendője, élete, testi 
és lelki tisztasága forog kockán, akik
nek tekintete ellenséges akadályokra,

robbanásoktól felszaggatott, hullámos 
földre esik, egyszóval, amikor az em
berek átlaga a háborúnak csak külső 
pusztításait látta, a biró szeme mé
lyebbre tekintett, s észrevette az új 
veszedelmet, a háború belső pusztí
tásait, meglátta a lélekrázó jelensé
get: a magyar ifjúság dfámájának, 
züllésének, pusztulásának fekete lap
jait. Felemlíti, hogy 1916-ban a buda
pesti és a pestvidéki törvényszékek 
területén 30.000 (harmincezer!) fiatal- 

•  koru bűnüs került a bírák elé külön
böző súlyos bűntettel vádolva. Szinte 
sírva beszél, amint arra gondol, hogy 
nyolcas sorokba állítva őket, a szo
morú csapat vége szemeink elől el
tűnnék már a látóhatár homályába ; 
egy győzelmes hadsereg veszett el, —  
jövendőnknek egy darabja törött ösz- 
sze bennük, s nehézzé válik a léleg
zés a hirtelen támadó gondolatra: a 
gonosztevőknek micsoda fekete ár
mádiája kerül majd ki ezekből a zül
lött gyermekekből, s szabadul rá a 
társadalomra.

harmincezer fiatalkorú bűnös egy 
aránylag kicsi földterületen: Festen 
és vidékén I Mennyi lehetett a szá
muk az egész országban ?. k. Azok 
a nyolcas sorok mintha a v é t le n 
ségbe nyúlnának; az ifjúság züllésé 
nek fekete lapjait összegyűjtvéTvastag 
könyv heverne előttünk. Harmincezer 
fiatalkorú (10— 18 éves) bűnös 1916- 
ban! Hol tarthatunk már azóta! ? 
Hiszen 1916 után még két nehéz há
borús esztendőn vergődtünk keresztül, 
s a háborúnak lelkeket mérged ha
tása, romboló ereje főleg még csak 
azután mutatkozott. Gondoljuk e l: 
hogyan megszaporodott az a siralmas 
szám az ifjúság »fekete« serege, ami
kor a naptárunk 1918. október végét 
mutatta. S amint tovább peregtek le 
a hónapok, velünk együtt bizony az 
ifjúság is egyre mélyebbre sülyedt. 
Az elzüllés szekere, melyről a kerék

kötő láncokat leszaggatták, új lejtőt 
kapott a kommunizmusban ; a romlás 
patakja folyóvá dagadt, s a törvény
székek nem is akarták, de nem is 
tudták volna befogadni a fiatalkorú 
bűnösök seregét. Ma azután ott ál
lunk, hogy meg van mérgezve a ‘jö
vendő nemzedék lelke az egész or
szágban. Városokban persze sokkal 
szembeötlőbbek a romlás jelei, de ki 
akarná letagadni, hogy erkölcsi tekin
tetben még a legkisebb falu képe is 
megváltozott és pedig a benne lakók
nak nem előnyére, hanem mérhetet
len kárára. Az a körülmény, hogy a 
falu ifjúságának romlását nem vesz- 
szük észre olyan hamar, az csak an
nak a jele, hogy a mi erkölcsi Ítélő
képességünk is megromlott, szemünk 
látása homályosabb lett, engedtünk 
abból a szigorúbb és helyesebb mér
tékből, amivel azelőtt le szoktuk mérni 
az emberek cselekedeteit, ma szemet 
hunyunk sok olyan jelenség előtt, 
amit azelőit nem hagyhattunk volna 
szó nélkül. De az az állítás, hogy 
az erkölcsi sűlyedés —  bár külön
böző mértékben —  városokra és fa
lukra egyaránt kiterjed, azért is meg
áll, mert a romlást előidéző okok 
legnagyobb része egyetemesen kiter
jed mindazon helyekre, ahol csak 
emberek laknak. Hiszen a magyar 
ifjúság romlásának előidézésében igen 
nagy szerepet játszott a felügyelet 
hiánya, ami falun és városon egy
aránt megvolt. Az apa messze já rt; 
az anya elfoglaltsága, gondja meg
növekedett, s így nem került elég idő 
gyermekeinek nevelésére, szemmel- 
tartására. Az ifjúság előtt az erkölcsi 
romlás széles mezeje állott; a kor
látok ledőltek, szinte szabadon jártak- 
keltek a kísértő alkalmak között. Ke
resetük egyre növekedett; önérzetük, 
büszkeségük meglombosodott, hiszen 
a 16 éves fiú már úgy szerepelt, 
mint a család fenntartója. Egyik ol-
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dalon a szegénység, a másik oldalon 
a fokozódó jólét, egyaránt kisértő, 
bűnre csábító hatalomként lépett fel. 
»A leányokat a felügyelet hiánya 
valósággal belekergette az erkölcs
telenségbe, amiben nem kis része 
volt a szabadságolt katonák csábító 
munkájának« —  mondja Ráth-Végh 
István említett cikkében. A kísértések 
bűnre késztő alkalmai elérték a tető
fokot, s jött a kommunizmus, amely 
helyben hagyta, igazolta a bűnösök 
eddigi eljárását. A lopás jogos cse
lekedetté le tt; a súlyos testi sértés, 
az V. parancsolat megszegése csak 
akkor lett bűn, ha a proletárok sorát 
ritkította. A IV. parancsolatról saját
ságos magyarázatok kerültek forga
lomba ; a vallástalanságot törvény 
szentesítette, s nem ütötte-e meg fü
lünket az a rövid mondat, amelynél 
szomornbbat az ifjúság ajka ki nem 
mpndhat: Meghagyjuk a vallást, oda
adjuk a templomot az öregeknek. 
Gondoljuk meg, éppen most .hangza
nak ezek a szavak, amidőn egy nem
zedék halt ki az emberiségből, s nyug
szik azokban a távoli, szomorú teme
tőkben s a megmaradottakra két-há
rom ember munkája, kötelessége vár! 
Sajnos, hogy ifjúságunk hallgatott a 
kísértések szavára s ma ott állunk, 
hogy komolyan gondolkozva nem te
kinthetünk aggodalom nélkül ebben 
a tekintetben sem a jövendő felé.

Idáig azonban csak panaszkodtunk, 
csak azt hajtogattuk: segíteni kell. 
Ezt érzi mindegyikünk, hiszen még 
igaznak tartjuk azt a régi szólást: 
Akié az ifjúság, azé a jövő; amilyen 
az ifjúság, olyan a jövendő. De hát 
mi a teendő,' melyik az út, amely az 
emelkedés felé vezet ? Kiknek kell az 
elsőknek lenni a jobb idők munkásai 
között? Azt hiszem senki sem fog 
csudálkozni, ha a szülőkre mutatok, 
hiszen reájuk bizta Isten az ő leg
féltettebb drágaságait: a gyermekeket. 
A szülői ház a gyermekek jövendő
jére nézve alapvető jelentőséggel b ír ; 
amit a családi korben láttunk, tapasz
taltunk messze elkísér bennünket éle
tünk útján. Itt kell tehát a javítást 
elkezdeni; mozduljanak meg az édes
anyai s édesapai szívek, s fegyelmez
zék gyermekeiket! Senkit sem kérünk 
durvaságra, oktalan, talán elindultság- 
tól elvakult, s így helytelen testi bán
talmazásra, de mindenkit kérünk a 
keresztyén vallás szigorúságának 
gyakorlására, amely igyekszik gond
dal, türelemmel a rossz kifejlődését 
megakadályozni, a bűn elhatalmaso
dását meggátolni, a gyermeket visz- 
szatartani a romlás útjáról, amely

nem hagyja szó nélkül, büntetlenül 
a legkisebb mulasztást sem. Ne fe
lejtsük e l : a szeretet nem gyengeség, 
hanem erő. Nem akkor szereti a szülő 
a gyermeket, ha minden hibáját le
takargatja a »gyengeség« fátyolával, 
hanem akkor, ha a hibákat meglátja, 
felfedi és javításukra törekszik. Le
gyen azért a gyermeknek mindig ere
jéhez, tudásához, fejlettségéhez mért 
foglalkozása, hogy így játszva tanul
jon meg dolgozni. Az alkalom szüli 
a tolvajt; a tétlenség unalmas órái 
mindig a bűnre csábító kísértésekkel 
vannak tele. A börtönök sötét, nyir
kos celláinak lakói azok közül kerül
nek ki, akik az utcán nőttek fel min
den foglalkozás és szülői felügyelet 
nélkül.

A fegyelmezés érvényesüljön a 
serdültebb ifjúsággal szemben is, 
megadva nékik a koruknak, komo
lyabb gondolkozásuknak megfelelő 
szabadságot, hogy lassanként önálló
ságra neveljék őket, hiszen a szülői 
felügyelet s gyámolítás nem marad 
örökké mellettük. De ezen szabadság 
megadásánál is vigyázni ke ll! Hely
telen dolog, amidőn a szülő odaadja
16— 17 éves fiának a pincekulcsot* 
hogy fiatal társaival együtt »méltó
képpen szentelje m^g a vasárnap 
délutánját« ! Tudok olyan esetről is, 
amidőn szó nélkül engedte a szülő, 
hogy 14 éves gyermeke pajtásaival 
együtt, miként tanulja ott szemük 
láttára a kártyából való megélés tu
dományát, elhallgatta az ebből fakadó 
civakodás szavát s a végén sírva 
hozta be fiát a kórházba, s a gyer
mek hátán 4 cm.-es szúrt seb mu
tatta a kártya-nyerészkedés elhatal
masodott szenvedélyét. A kártyázó 
társ állandóan magával hordta a 
kiköszörült vésőt. Itt a szeretet gyen
geséggé, szeretetlenséggé, a gondos
kodás nemtörődömséggé lett, az igaz
ság pedig e z : a gyermekeket fegyel
mezve, erős szeretettel kell nevelni. 
Gyermeket nevelni nagy, szent hiva
tás, Istennek egyik legdrágább aján
déka, azért ne kicsinyelje le senki 1 
»Amelyik kéz a bölcsőt ringatja, az 
kormányozza a világot!« Amilyen 
gyermekeket nevelnek a szülők, olyan 
lesz a jövendő, mert a fiatalok arca 
mutatja meg a jövő ábrázatát.

A fegyelmezés mellett induljon 
meg újra a vallásos nevelés. Minden 
családi hajlék az Isten házává van 
teremtve, ne akarjuk hát onnét ki
űzni az Urat. Vallásos nevelést, Is
tent félő családi otthont a kellő fe
gyelmezés mellett, mert találóan 
mondja Arany János: » ...S z ila j
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tulokként nőtt volna fel Imre, Ha 
szerető szívű édesanyja nincsen. Az 
kapatta jókor istenfélelemre, Hogy a 
puha földbe olyan magot hintsen, 
Melyet a hév nem bánt, az eső el 
nem mos, Melynek aratása minden
kor bizonyos!« Nézzünk csak körül 
s megláthatjuk, milyen messze téved
tünk attól a világtól, amelyben még 
—  igen helyesen —  ez az igazság 
já rta ! Hol van az az ide, amikor 
még együtt ünnepelt a család apraja- 
nagyja a templomban; hazafelé tartva 
elgondolkoztak a hallottakon s egy- 
szercsak felvetette az apa a kérdést: 
No fiam ! mi is volt ma az ünnepi 
szent lecke? Mit hozol haza, a mai 
prédikációból?... Ma bizonyosan 
»szent«-nek csúfolnák azt, aki csa
ládjával otthon is szokott áhitatos- 
kodni, s egy a szentírásból vett citá
tummal igyekeznék irányítai az egész 
aznapi beszédét és cselekedetét. Em
legetjük a régi idők jó embereit, 
egészen más, vidám kedélyű, de 
mégis komolyabb gondolkozásu ifjú
ságát, de elfelejtjük, hogy akkor köz
mondásos volt a magyar protestáns 
családok kegyessége! Most láthatjuk, 
hogy amikor ezt a régi örökségün
ket eltékozoltuk, s lerongyolódtunk,, 
jöttek a nehéz uj idők, a békéden 
emberek, a műveltségükre büszke, de 
az Istent megtagadó nemzetek véres1 
küzdelmei, s a tengernyi rom között* 
most látjuk a megromlott ifjúságot, 
s benne a bizonytalan jövendőt! 
Nem gondoljuk, hogy ennek szükség
képpen így kellett lenni!? Nem gon
doljuk, hogy az istenes életnek éppen 
úgy megvan az áldása, min az Isten 
nélkülinek az átka? Talán még han
gosabb ébresztő szóra várunk, mint 
amely kicsendült a világháborúból 
és a kommunizmus nehéz idejéből ? 1 
Nem értjük meg ennyi romlás, ekkora 
pusztulás után sem annak az évez
redes Krisztusi szónak újra zendülé
sét : »Jöjjetek énhozzám mindnyá- i 
jan . . . Engedjétek hozzám jönni a 
gyermekeket és meg ne tiltsátok 
őket. . . « ' sőt hozzátok, vezessétek ■ 
őket szent örömmel az én megáldó 
kezeimhez 1 Ez a Krisztus üzenete 
ma is minden szülőhöz, aki Istentől 
nyert megbízatását, gyermekeinek ne-1 

velését komolyan átérzi s gondol 
gyermekeinek jövendőjével.

De az ifjúsággal szemben nem
csak a szülőknek vannak kötelessé- \  
gei, hanem mindnyájunknak. A jöi 1 
vendő nemzedék megjobbulása, vágj j 
elzüllése nem lehet a szülőknek ma- i  
gánügye, hanem mindnyájunknak ■ 
közös ügye! Hiszen nem lehet reánk i
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nézve sem közönyös dolog: hány 
rabló, hány gyilkos, hány gonosztevő 
kerül ki az elhanyagolt nevelés foly
tán az ifjúság soraiból ? Csak nem 
nézhetjük nyugodtan, miként nőnek 
fel a szemünk láttára a jövendő 
sikkasztó!, gyújtogatói s miként indul 
veszendőbe annyi és annyi munkás
kéz és munkás élet. Kiszámíthatnánk 
az is, hány száz milliójába kerül majd 
az államnak a fiatalkorú bűnösök 
üldözése s a fegyintézetekben való 
eltartásuk. De ha mindezeket nem 
vennénk is tekintetbe, adott minékünk 
Valaki egy nagy parancsolatot, amely 
kötelez bennünket az ifjúsággal szem
ben. Réges-régen Galilea földjén 
hangzott el: >Aki megbotránkoztat 
egyet ama kicsinyek közül . . « jobb 
annak, ha malomkövet kötnek a nya
kára és a tengerbe vetik. (Márk. ev. 
9 42 ) Kemény beszéd. Jézus nyilat
kozatai között alig találunk hozzá 
hasonlót! Az ifjúság reánk figyel, 
ajakunkról lesi a szót, ösztönszerü- 
leg cselekedeteinket utánozza, ben
nünket kérdez a múltra vonatkozólag, 
tőlünk kér tanácsot a jövendőre nézve. 
Példaadásunk, viselkedésünk, beszé
dünk a gyermekek, az ifjúság élteiét 
irányítja. Óh, hányszor nem gondol
tunk mi erre ! Az ifjúság romlása 
minket is vádol; a börtönök lakóinak 
elkorcsosodott életéért nemcsak ők 
maguk, de bizonyos mértékben mi 
is felelünk! »Aki megbotránkoztat 
egyet... t gondoljunk vissza, nem 

[vétkeztünk-e Jézus ezen parancsa 
Iellen? . .  Sok a mi mulasztásunk is, 
azért igyekezzünk a jövőben minden 
alkalmat megragadni az ifjúság neme
sebb életének előmozdítására. Úgy 
hangozzék a beszédünk, úgy végez
zük minden dolgunkat, hogy abból 
példát vehessen a jövendő nemzedék, 
'tanulhasson istenfélelmet, szelídséget, 
kötelességteljesítést, buzgóságot az 
ifjúság 1 Az ilyen munkánk gazdagon 
lesz jutalmazva. Ugyanaz a Jézus, 
aki azt a kemény parancsolatot ki
adta, szelíden azt is mondja: »Aki 
a gyermekek közül egyet befogad az 
én nevemben, engem fogad be, és 
aki engem befogad, nem engem fo
gad be, hanem azt, aki engem elbo
csátott.« (Márk ev. 9 37.) S mi ezért 
ne tudnánk áldozatokat hozni, ne 
tudnánk gyorsan Cselekedni akkor, 
amidőn jól tudjuk, hogy minden el
mulasztott napért drága árt kell fi
zetni ? Midőn a magántulajdon meg
védéséről volt szó, igen helyesen 
hogyan össze tudtunk fogni, egy volt 
a gondolatunk, arról beszéltünk; egy 

1 volt az akaratunk, azt cselekedtük,

s ezt az egyetértést ne tudnánk létre
hozni akkor, amidőn a magántulaj
donnál, a föld- s házbirtoknál sokkal 
értékesebb isteni ajándék megmenté
séről, a gyermekek, az ifjúság meg
mentéséről van szó? Csak akarnunk 
kell, a hivő léleknek minden lehet
séges ; hegyek mozdulnak el utunk- 
ból, lehetetlennek látszó feladatokat 
oldunk meg s uj nemzedék lép át a 
jövendő ismeretlen földjére.

Milyen felséges még elgondolni is: 
szülők és társadalom, egyház és is
kola összefog egy szent munkára, 
amelynek jelszava abba a komoly el
határozásba csendül: »Mentsük meg 
a jövő nemzedéket!«

Mire van szükségünk?
Irta: Balikó Lajos. 2

Mire van szükségünk ? — a kérdés 
hallatára egész sereg felelet tolul az 
ajkunkra. Szinte hallom, hogyan kez
dik az emberek magukban felsorolni 
azokat a dolgokat, anyagi és szellemi 
javakat, egyéni és közös értékeket, 
amelyekre egyrészt nekik van, vagy 
volna szükségük, másrészt pedig az 
összeségnek, annak a köznek, amely
nek sorsával az ő egyéni jólétük el
választhatatlanul egybe van kapcsolva. 
Említik és pedig joggal: a kenyeret, 
a békét, a vagyont, a munkát, az 
egészséget, az erőt, a rendet, a fe
gyelmet, a haza- és emberszeretetet, 
az istenfélelmet, a hitet, a hűséget 
és a becsületességet, a könyörület és 
az irgalmasságot, a tisztességet és az 
önzetlenséget, a türelmet és megér
tést, az egymás megbecsülését és az 
erők tömörítését Ugy-e bár, hosszú 
sorozat, de higyjék el, korántsem tel
jes. Nem is az a célom, hogy min
dent felsoroljak s azután a felsorol
takat mintegy mérlegre vetve, meg
állapítsam, helytáll-e a vélemény, 
hogy ez is, az is szükséges. Hiszen 
ha ilyesmire vállalkoznék, akkor kö
rülbelül olyan feladat előtt állnék, 
mint az, aki a végtelen tengert kagyló
héjjal akarná kimerni. Nem a részle
tes, pontos festés az én feladatom, 
hanem csak a körvonalak megrajzo
lása, nem az aprólékos, kimerítő fel- 
rorolás, hanem a fődolog kidombo
rítása.

Ha ezen szempont alapján akarunk 
a fölvetett kérdésre felelni, akkor 
előbb még egyet kell kérdeznünk. 
Magunkra tekintve számon kell kér
nünk s a számonkérés alapján szá
mot kell adnunk arról, hogy kik, vagy

mik vagyunk. A felelet ugyebár egy
szerű ! Emberek, magyarok, keresz
tyének vagyunk, vagy az egészet 
egybefoglalva azt mondhatjuk: ke
resztyén magyar emberek vagyunk. 
Ennek a ténynek szemelőtt tartásával 
a kérdés most már pontosabban így 
alakul: nekünk, keresztyén magyar 
embereknek mire van szükségünk? 
Általános felelettel azt mondhatjuk: 
szükségünk van arra, hogy keresztyén 
magyar emberek legyünk, illetve le
hessünk. E szerint két tényező jön itt 
tekintetbe. Az egyik rajtunk kívül áll, 
a viszonyokban, a helyzetben, a kö
rülményekben rejlik. Á másik azon
ban bennünk van : mi magunk hatá
rozunk és döntünk afelett, hogy aka
runk-e azok lenni, amik lenni sze
retnénk. Épen ez a másik tényező 
a döntő, kiváltképen azért is, mivel 
teljesen csak ez áll hatalmunkban. 
De döntő az azért is, mivel ennek 
alapján a külső körülményeket változ 
tathatjuk, formálhatjuk, sőt adott 
esetben, ha kellő erő és erély, kellő 
józanság és elszántság áll rendelke
zésünkre, gyorsabb ütemben is át
alakíthatjuk.

Itt kell tehát megfognunk a kér
dést. Ha kérdezzük, mire van szük
ségünk nekünk, keresztyén magyar 
embereknek, akkor a felelet csak ez 
lehet: arra van szükségünk, hogy 
mi keresztyén magyar emberek le
gyünk. Ez a felelet egy Ítéletet és 
egy követelést foglal magában. Az 
ítélet a z : nem vagyunk azok, akik
nek lennünk kellene; a követelés 
pedig az, hogy aminek lennünk kel
lene, azzá lenni igyekezzünk. Hogy 
valóban nem vagyunk keresztyén 
magyarok, hogy mind keresztyénsé- 
günk, mind pedig magyarságunk is 
fogyatékos és tökéletlen —  azt nem 
én állapítom mag. Ti magatok álla
pítjátok azt meg egymásról. Mivel 
pedig kölcsönös a megállapítás, azért 
egyetemes is, sőt nemcsak egyetemes, 
hanem igaz is. A másikra, a fele
barátra nézve mindegyikünk elismeri 
ezt. Ismerjük el magunkra vonatko
zólag is. Ez az első lépés a kibonta
kozáshoz. Ne csak másoktól követel
jük, hogy legyenek hivő keresztyének 
és igaz magyarok, érvényesítsük e 
követelést magunkkal szemben is. 
S itt ne kacsintgassunk jobbra és 
balra, ne számítgassunk, vájjon meg- 
teszi-e más is — , ha mi tudjuk, mi 
a kötelesség, akkor azt nekünk tel
jesítenünk kell, tekintet nélkül arra, 
hogy vájjon mások előttünk járnak-e 
vagy pedig követnek-e bennünket. A 
lelkiismeret kötelez és parancsolja,
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hogy egyesegyedül, magunkra hagyot- 
tan, sőt kigűnyolva és megcsúfolva 
is járjunk a kötelesség utján. Szol
gáljon erősítésünkre e tűzben, hogy 
tulajdonképen nem leszünk egyedül. 
A mi magunktartása példa és kovász 
és elhintett mag lesz. A példa raga
dós, a kovász átható, a mag pedig 
csírázik és életet teremt.

A fődolog minden bizonnyal az, 
hogy keresztyének legyünk, illetve, 
hogy keresztyénné lenni igyekezzünk. 
Mert hiszen a keresztyénség olyan 
tökéletes eszményiséget jelent, ame
lyet elérni nem, csak megközelíteni 
lehet, amiként Luther is monja: a 
keresztyén nem kész, a keresztyén 
készül. De épen azért kell is a ke
resztyénnek készülni. Erre van tehát 
elsősorban - szükségünk. Mindegyi
künkre nézve érvényes és kötelező a 
követelés, hogy lelkűnkben megújul
junk és hogy azután az új élet utján 
haladjunk. A megújulás az Isten ke
gyelmének az ajándéka, de a nyomán 
fakadó új élet bizonysága és fokmé
rője a mi hűségünknek. Hiábavaló 
ugyanis a kegyelem, ha mi azt el 
nem sajátítjuk és meg nem becsüljük. 
Viszont ha azt megtesszük, akkor a 
kegyelem egyre gazdagabb és diadal
masabb lesz mibennünk!

Ha valóban keresztyének leszünk, 
akkor tudunk majd igazán magyarok 
is lenni, akkor tudunk és fogunk ha
zánknak és nemzetünknek szolgálni 
és tudunk hozzájárulni ahhoz, hogy 
a romokból új élet fakadjon és a le
döntött pilléreken új épület emelked
jék. Ugy-e bár ez a cél lelkesít és 
hívogat bennünket? Most, amikor ilyen 
kicsinyek, ilyen megtiportak vagyunk, 
épen most akarjuk megint, hogy legyünk 
amik voltunk. De vájjon hogyan lehet
séges ez, vagy más szóval: mire van 
szükségünk, hogy az megtörténjék? 
Mert, hogy megtörténhetik, hogy a le
hetőség minden szomorú tapasztalat, 
minden gyűlölködés, minden ádáz rosz- 
akarat ellenére is fennáll, ebben mi 
nem kételkedünk. Ha kételkednénk, ak
kor lemondanánk, akkor beletörődnénk 
abba, hogy koporsóba fektettek ben
nünket, sőt mi magunk rántanánk 
magunkra a kriptafödelet. Pedig úgy-e 
erről szó sem lehet ? A mi nemzeti 
hitvallásunk most inkább, mint valaha, 
az a három dacos szó: Nem, Nem! 
Soha! De ezt nem elég vallani, hir
detni, ennek érdekében tenni is kell. 
A legelső és legfőbb cselekedet: a 
keresztyén megújulás, amelyet előbb 
hangoztattunk. Ebből kell folyni, eb
ből kell táplálkozni minden más csele
kedetnek ie. Ami a keresztyénnek
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érdem, az érdeme és ékessége a ma
gyarnak is. A legfőbb keresztyén 
erények: a hit, a szeretet, a remény. 
A haza és a nemzet érdekében is 
ezekre van szükségünk. (Folyt, köv.)

Veronka.
Elbeszélés. Irta: Csite Károly.

I.
Kora hajnalban talpon volt az 

egész ház népe. Bakos Oábor a fél
szer előtt kaszát kalapált s az alatt 
is szájában lógott az örökké füstölgő 
pipa. Marci legény az istállóban fü- 
työrészett, etette a marhákat. Az 
asszonynépek a konyhában foglala
toskodtak, a tizenkettedik évében járó 
halvány, kicsi arcú, szomorú tekin
tetű Veronka pedig a pitvarban egy 
töröttlábu verebet etetett a tenyeréből.

Legelőbb a gazda fejezte be a 
kaszakalapálást. Komoly, kimért lassú 
léptekkel beballagott a kamarába. 
S majdan beszólt a konyhaajtón :

—  A tarisznyámbavalót I
A lassú mozgású, alázatos s örö

kösen hálálkodó Borcsa asszony a 
férjeura parancsára olyan fürge lett, 
akárcsak a rokkakerék: a következő 
percben kint termett egy nagy sonka
szelettel és kenyérkaréjjal.

—  Ihol van ni, galambom, uram. 
De tán jobb lenne, ha betakarná kend 
a sonkát ujságpapirosba.. .

—  A már az én gondom I —  dör- 
mögte a gazda s jóidéig birkózott 
az öblös bő tarisznyával, illetve a 
beleszánt még nagyobb terjedelmű 
elemózsiákkal, amiket csak felényire 
bujtathatott el a világ, azaz a tűz
helyen doromboló macska sóvár sze
me elől a tarisznya üregébe. A meg
terhelt elemózsiás tarisznyát felakasz
totta a pitvarban a falbavert kampós 
szegre, hátra ment aztán a pajtába 
az arató eszközöket összeszedni.

Nem késett tíz percnél többet, 
mégis mire visszatért, a Cirmos a 
pitvar végében vonszolta a tarisz
nyába helyezett sonkát.

—  Tyű, az átkozott állatját I Mit 
csinálok én most ezzel ? I —  lobbant

_ Bakos szörnyű nagy haragra.
Kegyetlen boszut állt a megrémült 

macskán. Madzagot hurkolt a nyakára 
s felakasztotta az eperfa egyik ágára.

— Vessz meg, pokol fajzatja! —  
morogta sötét tekintetet vetve a ször
nyű kínnal, sírással vergődő állatra. 
Bement az előszobába, hogy kifújja 
ottbenn az asztal melletti pádon a 
nagy indulatját.
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Az asztalon hevert a még felvá
gatlan néplap. Futólag átböngészte 
benne a nagybetűket, azaz a cikkek 
s hírek címeit (a lap átolvasása va
sárnapra marad) miközben ostorpat
togás hallatszott be az udvarról: 
megérkezett Marci legény a mar
hákkal.

—  No, mehetünk! —  dobta le az 
újságot. Ballagott kifelé.

A küszöbön szikrázó, dühös tekin
tettel állt meg. Oly rettenetes indulat 
szállta meg ismét, hogy a gutaütés 
környékezte.

—  Ki tette ezt ? 1. . .  Ki metszette 
le a madzagot? — kiáltotta ránga
tózó ajakkal, fogcsikorgatva.

Marci meghökkenve fordult vissza 
a félszernél s habozva szólt:

— Én tettem, édes apám, ne ha
ragudjék érte!

—  Nesze akkor! —  csapta úgy 
arcul, hogy megtántorodott a legény.

—  Ne, ne bántsa M arc it! Hisz 
én eresztettem el a szegény macskát! 
— sikoltotta Veronka szívetmarkolón 
s tiltakozó, előrenyújtott kezecskével 
rohant apja elé.

—  Téged is agyonütlek, apagyilkos' 
féreg! —  hörögte Bakos vérben forgó 
szemmel, a pokol égető tüzét érezve 
izmaiban, de mielőtt leányára sújtott 
volna, elkapta Marci a kezét.

—  Csak őt ne, apám ! Üssön en
gem. . .  töltse ki mérgét rajtam, de 
azt a szegény, beteg gyermeket ne 
bántsa I . . .

A nagyindulatu embernek erőtle
nül hanyatlott le a keze, mélységes 
megvető pillantást vetve mind a fiára, 
mind a leányára, szokatlan gyors 
léptekkel ment hátra. Onnét pedig ; 
úgy ment el a mezőre, hogy senki
nek sem szólt s még a tarisznyáját 
sem vitte el magával. Olyan termé
szetű ember volt, hogy hetekig forrt 
benne az indulat, ha valamiért meg
haragudott. Senkihez nem szólt s nem 
is válaszolt egy szót sem. Ilyenkor 
az egész házra szívetölő némaság 
borult. Szótlanul, némán végezte min
denki a dolgát.

Hát most vájjon mi tudja ezt a 
szörnyű, égő indulatját leolvasztani ?

A zabaratásból hazatérő leányok 
és legények vidám dalába hangos 
dobpergés vegyült az estén. A népek i 
megdöbbenve, sejtelmes szívvel sza
ladtak az utcára.

—  Valami nem jó hír lehet a z ,, 
amit ilyen szokatlan időben dobol- 
nak ki.

—  Általános mozgósítás! —  mo- 
rajlott végig a falun. . .

Az estén kevés háznál hunyták le t
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a szemüket. Nem egy édes anyáé s 
hitvesé lett nedves a könnytől. Kora 
hajnalban megkezdődött minden ház
nál a sütés-főzés. Utravalót készítet
tek a bevonulok számára.

A Bakos-háznál is nagy volt az 
izgalom. Megtört már a nagy néma
ság csendje, de csak az asszonyok 
között. Aggodalmaskodtak, sírtak —  
ríttak. Ellenben a gazdát senki nem 
is látta, eltűnt valamerre. Sőt mikor 
utrakészen, búcsúzóul tekintett körül 
Marci a nagy portán, akkor sem ta
lálták.

Szomszédok, rokonok, keresztfiak 
s egyéb jó ismerősök jöttek búcsúzni 
hozzájuk, mielőtt elmentek a hosszú, 
véres útra, azok is hiába keresték 
az öreget, csak nem került elő.

—  Jaj Istenem, milyen édes apa 1 
—  sírta Borcsa, az édes anya. —  
Elmegy, elrejtőzik, szörnyű haragot 
tartva, hogy ne búcsúzhassák el tőle 
a tulajdon gyermeke, mikor az a ha
lál földjére: a háborúba indul.

A máskor oly vidám fiú fekete 
szemében mély szomorúság ült, bi
zonytalanul tekintgetett körül az ud
varon.

Most már mégsem várhatok to
vább, mennem kell, mert elmaradok 
a töb b itő l... Isten vele, édes jó 
anyám 1. . .  Isten veled Veronka hú
gom. . .  Kérd meg nevemben is édes 
apánkat, hogy ne haragudjék rám ! —  
búcsúzott Marci lázas sietséggel lep
lezve megindulását. Futva ment ki 
az utcaajtón. A túlsó soron egy karcsú, 
könybenuszó, kökényszemü kis leány 
várta már búcsuzóra a harmadik 
szomszédból.

Az édesanya hangosan zokogott, 
a görnyedt Ágota néni is könnyezett. 
Csak a kis Veronka mélázó kék szeme 
maradt szárazon. Pedig az ö szíve 
is igen-igen fájt. Azért is, hogy el 
kellett Marcinak menni, még inkább 
a szomorú búcsuzásra, az édesapja 
engesztelhetetlen haragja miatt.

Déltájban került haza Bakos a 
szöllőhegyi pincéből, sötét, haragos 
tekintettel. Akkor sem ment a belső

hajlékba, hanem a marhák istálló
jába húzódott etetni.

—  Édes apám, Marci elment! —  
állt Veronka elszántan, lélekbelátó, 
szívet átható tekintettel apja elébe s 
feleletre várt.

— Marci sokáig kereste, várta 
édes apámat! — folytatta Veronka, 
miután hiába várt feleletre, —  hogy 
elbúcsuzhassék édes ap ám tó l... és 
igen fájt a szíve, hogy nem búcsúz
hatott e l . . .  hogy édesapám elment, 
elbújt e lő le .. .

—  Csak fájjon ! Az enyém is f áj !
— Édes apámé is f á j . . .  ami 

nincs ? I . . .
—  Hallgass, te gyermek!
— Bocsásson meg, édes apám I . . .  

Tudom, a jó Isten ellen is vétek. . .  
de mégsem mondhatok mást: hogy 
nincs szí ve. . .  nincs, ni ncs! . . .

(Folyt, köv.)

Uj  z e n e m ű .  Porkoláb István 
munkatársunk három szép népdalára 
és egy kurucnótára Czuczor Jolán 
mély érzésre valló szép zenét szer
zett, amely zongorára letéve most 
kerül ki sajtó alól. A zenemű ára 
20 korona. Megrendelhető Porkoláb 
Istvánnál Czelldömölkön. 3—3

Kedves halottunk emlékét méltó
képen megörökíthetjük, ha van jó 
fényképünk róla. Fényképe után meg
rendelhetjük művészi olajfestésü élet- 
hű arcképét. A címet és feltételeket 
lapunk kiadóhivatala közli

A Magyar Evangéliumi Keresztyén 
Diákszövetség kiadványai közt meg
jelent: Fosdick E. H . : A Mester jel
leme 20 K. dr. Walther Vilmos: Lut
her jelleme 20 K- E két könyv egy 
protestáns család asztaláról sem hiá- 
nyozhatik. Megrendelhető: Juhatsek 
Nándornál Budapest Vili., Nagytem
plom u. 18 és a Luther-Társaság 
iratterjesztésében, Budapest VIII., 
Szentkirály utca.

H E T I  K R Ó N I K A .

A politikai helyzet. Miután a kor
mányzó Gróf Bethlen Istvánt miniszterel
nökké dezignálta, ennek minden igyekezete 
abban összpontosult, hogy mindenekelőtt 
egy egységes kormányzó pártot hozzon 
létre. A pártokkal történt többszöri tárgya
lás után e tekintetben Bethlen fáradozását 
siker koronázta. A pártok egy egységes 
kormányzó párt alakítására irányuló ter
vezetét elfogadták. Az uj pártvezetöségbe 
a régi pártok minden 10 tag után egy 
pártvezetőségi tagságot kapnának. Az uj 
párt neve Egyesült keresztény nemzeti 
kisgazda és földmives párt lesz.

Az ifjúság nemzeti sportünnepc.
Péter és Pál napján gyönyörű, lélekemelő 
ünnepség helye volt Budapest. A fővárosi 
középfokú iskolák (polgári iskolák, reál
iskolák, gimnáziumok) tanulói, fiuk és leá
nyok vonultak ki a hatalmas térségre, hogy 
az Isten szabad ege alatt a jövő nemzedék 
nevében tiltakozzanak az erőszak ellen, 
amely megfosztja őket fejlődésüknek, bol
dogulásuknak a lehetőségétől. Hatezer diák, 
az ország szívének életkedvtől buzogó if
júsága tett lelkes hitvallást Magyarország 
épsége mellett és hatezer reményt sugárzó 
szempárból villogott a kormányzó felé a 
tettrekészség tüze a megcsonkított haza 
visszaszerzésének, naggyá, erőssé való fej
lesztésének az akarása.

Szinmagyar község Szibériában. Meg
indultak már Szibériából a fogoly ma
gyarok. A napokban is érkezett néhány 
haza és ezek közül mesélte egyik az alábbi 
érdekes történetet, amelyből régi reminis- 
cenciák válnak húsból és vérből való életté, 
valósságé. Egy vasárnapi napon több ma
gyar hadifogoly táborhelyéről a szomszé
dos faluba ment át húst vásárolni. A mé
száros mikor megtudta, hogy magyarok
kal van dolga, örömmel tudatta velük, hogy 
a faluban csuba magyar lakik. A bevásárló 
hadifoglyok sorra járták a falu házait és 
30— 40 magyar családot találtak ott. Kér- 
dezőskedésünkre elmondották, hogy még 
1848—49-iki orosz invázió alkalmával ke
rültek Szibériába, amikor az oroszok szá
mos foglyot hurcoltak magukkal a magyar 
földről. Most földműveléssel, állattenyész
téssel foglalkoznak és pálinkát főznek. A 
község Nvugatszibéria, Jenniscenki kor
mányzóságában Szoldistak város közelé
ben fekszik. Nevét elfelejtette a hadifogoly. 
Az odahurcolt magyarok orosz lányokat 
vettek feleségül, de gyermekeiket, unokái
kat megtanították magyar nyelvre, sőt ma
gyar ábécés könyvet is találtak náluk a 
hadifoglyok, akiket a falu lakosai fehér 
kenyérrel, csájával és sült hússal vendé
gelték meg és távozásukkor néhány rubel
lel is megajándékoztak.

m ■ f  |  |  azonnali szállításra míg a készlet tart elsőrangú balatonmelléki B O R O K A T ;  étke-AlrinlUnk z^sre K Ő S Ó T ;  prima, rafinált fehér g a l í c i a i  P E T R Ó L E U M O T ;
J  különféle Ü V E G Á R U K A T  u. m. lámpacilindert, beföttes üvegeket, sörös, boros

poharakat stb.; úgyszintén a raktárunkban megtekinthető különféle G A Z D A S Á G I  S Z E K E R E K E T .

L I P P  és L A C K N E R
kereskedelmi üzlete, Szentgotthárd.

Távirati cím : L a c k n e r.



182. HARANQSZO. 1920. július 18.

A bojkott. A nagy hangon hirdetett 
kommunista-bojkott, amint várható is volt, 
köznevetségbe fúl. Az amszterdami nem
zetközi iroda megbízottakat küldött Bécsbe, 
ahol meggyőződtek a nemzetközi urak, 
hogy a nemzetközinek szánt bojkottot csak 
az osztrák kommunisták hajtják végre, de 
a bojkott nem Magyarországot, hanem 
Ausztriát, elsősorban Bécset sújtja. A meg
bízottak szerettek volna tárgyalásba bo- 
csájtkozni a magyar kormánnyal, a magyar 
kormány azonban nem volt hajlandó tár
gyalni, noha Renner, a bukott vörös kan
cellár ugyancsak nagy buzgalommal köz
vetített és igyekezett a magyar kormányt 
tárgyalásra bírni. A bécsi magyar követ 
felvilágosította az amszterdami kiküldötte
ket, hogy azok az állítások, amelyekkel a 
bojkotthatározatot megokolták, szemen- 
szedett valótlanságok, közönséges hazug
ságok. Fimtnen úr és társai hazautaztak, 
a bojkott pedig szépen összeomlik, noha 
az osztrák kormány hivatalosan is segít
ségre sietett azzal, hogy a Magyarország 
felé való vonatközlekedést teljesen be
szüntette. Ez a támogatás is elkésett, a 
bojkott visszavonhatlanul végelgyengülésbe 
esett. Bizonyítja ezt az is, hogy az osztrák 
lapok amszterdami jelentéseket közölnek, 
hogy az amszterdami iroda a bojkottot 
egyelőre felfüggeszti. A nem szociálista 
lapok azonban nyíltan megírják, hogy a 
bojkottot az osztrákok nem bírják s mivel 
a külföldi munkásság nemcsak hogy nem 
csatlakozott, hanem egyenesen elítélte a 
bojkottot, a kudarcot így akarják takarni. 
A vörösök nagy erőpróbája tehát nem si
került. A magyar nemzet diadalmasan ke
rült ki a megpróbáltatásból.

Népbiztosok a vádlottak padján. A
büntetőtörvényszék Budapesten megkezdte 
a fogva lévő népbiztosok bűnperének tár
gyalását. T íz népbiztos ül a vádlottak pad
ján, akik mind tagjai voltak a tanácsköz
társaságnak nevezett vörös anarkiának, 
•nely ötödfél hónapig dúlta, sanyargatta, 
1 osztogatta ezt a szerencsétlen országot. 
\  vádlottak sorából azonban hiányzanak 
a proletárdiktatúra fő gonosztevői: Kun 
Béla, Pogány József, Vágó Béla és társaik, 
akikkel együtt ezek a másodrendű kártevők 
a nemzet vesztére szövetséget kötöttek s 
akiket Ausztria vendégszerető kegyeibe 
fogadott, hogy a megtorlás ellen megoltal
mazza őket.

A törökök megtagadták a békeszer
ződés aláírását és elhatározásuknak mind
járt nyoinatékot is adtak azzal, hogy a tö
rök területen levő ántáncsapatokat megtá
madták és több helyen meg is verték. Az 
ántánt most nagyobb csapatokat indított 
utnak Törökországba, hogy tekintélyét meg
mentse, de a törökök ettől se ijedtek meg. 
Az egész mohamedánság lázasan fegyver
kezik és irtó háborúra készül. A török 
vezérek kijelentették, hogy inkább felgyújt
ják a Sztambult és elpusztítják a törökök 
e szent városát, mintsem hogy átengedjék 
a gyűlölt ántántnak.

A német béke revíziója, úgylátszik, 
küszöbön áll. A spaai konferencia, amely 
a minap kezdődött, nemcsak a német kár
térítés összegét fogja megállapítani, hanem 
íz összes kérdéseket megtárgyalja, amelyek 
a békével összefüggenek. Mint francia la
pok is megállapítják, tulajdonképen ez lesz 
az igazi béketárgyalás, amikor mindkét fél 
megbízottjai szóhoz jutnak.

Az olasz kormány elismerte Albánia

függetlenségét. Olaszország és Albánia 
egyezményt kötöttek, mely szerint az olasz 
kormány elismeri az Albán kormányt. A l
bánia függetlenül adminisztrálja tartomá
nyait, az olasz csapatok elhagyják az albán 
területeket, az albán nemzet maga fogja 
megvédelmezni integritását.

Az uj oláh parlamentet a legnagyobb 
botrányok közepette nyitották meg a román 
királyi pár jelenlétében. A parasztpárt a 
király bejövetelekor tüntetőleg ülve maradt, 
a szocialisták pedig nem jöttek el. Az ülés 
folyamán egy közbekiáltás hangzott el, hogy 
Erdélyben jobb volt a magyarok alatt. 
Erre nagy botrány tört ki, amelyet Ava- 
rescu miniszterelnök alig tudott lecsilla
pítani.

E G Y H Á Z I K Ö Z É L E T .
Püspökünk Sopronban. Kapi Béla 

dunántúli püspök e hó elején ismételten 
megtisztelte látogatásával a soproni isko
láinkat. Részt vett a theologusok vizsgála
tain, nemkülönben elnökölt az érettségi és 
tanítóképesitő vizsgálatokon.

Lemondott egyházmegyei felügyelő. 
Ostffy Lajos nyug. főispán a kemenesaljai 
egyházmegyei felügyelő állásáról lomondott. 
Ostffy Lajos felügyelőnek távozását a ke
menesaljai egyházmegye éléről mélyen fáj
laljuk.

Egyetemes egyház. A magyarhoni ev. 
egyetemes egyház különböző bizottságai 
folyó hó 6-án Budapesten ülést tartottak, 
amely bizottsági üléseken Dunántúlról részt 
vettek, az egyházkerület felügyelője dr. 
Berzsenyi Jenő és Kapi Béla püspök.

Egyházmegyei közgyűlés. A vasi kö
zép ev. egyházmegye ez évi rendes köz
gyűlését július 19-én és 20-án Szombat
helyen tartja.

A vasi felső ev. egyházmegye július
21-én Rohonczon tartandó közgyűlésén ik
tatja be hivatalába felügyelőjét, rohonci 
Pranger József udvari tanácsost és dr. 
Schneller Aurélt másodfelügyelőnek.

Megalakult a Protestáns Tanítók 
Országos Szövetsége. Vasárnap délelőtt 
alakult meg a Protestáns Országos Árvaház 
nagytermében Brocskó Lajos kir. tanácsos 
elnöklésével a Protestáns Tanítók Országos 
Szövetsége, amely a református, evangélikus 
és unitárius tanítóság egy táborba tömörí
tésével igyekszik biztosítani közös erkölcsi 
és anyagi érdekeik érvényrejutását és a 
nemzeti művelődés munkájában gyiimöl- 
csöztetni a protestantizmus nagy szellemi 
tőkéjét. Az alapszabályok letárgyalása után 
megalakították az ideiglenes tisztikart. El
nök Brocskó Lajos árvaházi igazgató, ügy
vezető alelnök Kiss János dr., titkár Vikár 
Kálmán, pénztáros Ungváry Elemér, jegyző 
Koczor Ferenc lett.

Kemenesmagasiban a Luther-Szövet- 
ség május 2-án tartott propaganda ünne
pélyt. A templom ez alkalomra virágdíszbe 
öltözött. A gyülekezet közéneke s oltár i 
ima után, melyet Szabó István lelkész mon
dott, Varga Gyula esperes tartott gondo
latokban gazdag irásmagyarázatot. A szö
vetség célját Molitorisz |ános ostffyasz- 
szonyfai lelkész ismertette a hívek meleg 
érdeklődése mellett. Guoth Erzsiké, Kozma 
Andornak „Krisztus mindenütt“ című költe
ményét szavalta meleg érzéssel, szép ha

tással. Nagyban emelte az ünnepély sikerét 
Pálffy Mihály tanító vezetése alatt a ve
gyeskar szép zsoltáréneke: „Várjad óh én 
lelkem az Urat“ s nevezett tanító által elő
adott hatásos szólóéneke: „Jöjj Krisztusod
hoz, ö esdve kér.* A szép ünnepélyt Szabó 
István lelkész oltári imája után a Himnusz 
zárta be. Az ünnepély offertóriuma a szö
vetség javára 38495 K tett kí. — A nő- 
egylet pénztárnokává egyhangúlag Guoth 
Erzsiké választatott meg. — A sajtóalapra 
befolyt pünkösd első napján 147 06 K. — 
A cseh megszállás miatt Pozsonyból Buda
pestre menekült ev. theologusok részére 
elrendelt offertórium és gyűjtés eredménye 
729*04 K. — A vasvármegyei inségakció 
javára 100 K-t adott az egyház. — A gyü
lekezeti gyámintézet bevétele és kiadása 
294*50 K volt. — Bodor Antal és neje sz. 
Horváth Juliánná, úgyszinte Horváth M. Já
nos és neje Bolla Erzsébet elhunyt Karo
lina nevű leányuk, illetőleg unokájuk em
lékére a harangalapra 30Ó K, ill. 100 K-t 
adományoztak. — Eröss József és neje 
Mórocz Juliánná pedig tragikus véget ért 
László fiuk emlékét azzal örökítették meg, 
hogy a harangalapra 400, a Harangszóra 
pedig 100 K-át adtak.

A külső somogyi egyházmegye köz
gyűlését Iharosberényben tartotta június 
29-én, amely alkalommal Balog István 
porrogszentkirályi evang. lelkész prédikált 
a gyámintézeti istentiszteleten. Az eredmény 
1120 K offertórium és Novák János 1000 
K adománya Nagykanizsának. Kezdetét 
vette most a Luther-Szövetségi ünnep: 
Mesterházy S. ismerteti annak célját „V i
harban“ énekli az ihberényi ev. férfidalkör. 
„Magyar ének 1919-ben“ szavalta Eröss 
Vilma k. a. Ifjúsági egyesületek fontossá
gáról beszélt Hajas Gyula tanító. — Idáig 
tagul belépett Iharosban 51, Ihberényben 
120, Prgszentpéteren 38. A gyűjtés folya
matban. Iharosberényben a nagyon szép 
sikerrel fellépő férfidalkörön kívül megala
kult 80 taggal az Ev. Ifjúsági Egyesület is. 
Vajha megtudna felelni kitűzött céljának: 
megtanítani az ifjúságot a Krisztus, a haza 
és egymás szeretetére.

A Luther-Naptár szerkesztősége tu
domására adja az érdeklődőknek, hogy az 
1921-ik évre szóló naptár már nyomás alatt 
van s idejében kapható lesz Sopronban.

A hántai ev. egyházban Farkas Lidi 
elhunyt apja emlékére az egyházi épületek 
tatarozására 1000 koronás alapítványt tett. 
Templomalapra adományoztak: Letenyei 
Pisti 1'10, Krall Károlyné 20, Halász |ános 
20, ifj. László Józsefné 100, Fábián Jánosné 
50, Letenyei Juliska 50, Letenyei János 20, 
Major Mihályné 20, özv. Farkas Sándorné 
50, Nemes Lajos és Balogh Erzsi 50 K-t. 
Pénztári alapra: Korodi Mihályné (Gfébics- 
ről) 50, Takács Róza 20, Horváth Laci 20, 
Barányi Marci 50, Dallos Feri 20, Korodi 
Andris 20, Barabás Mihály 100, dr. Renner 
Róbert (Bpest) 50 K-t. Harangalapra: Ba
rabás Mihály 50 K-t. Ezeken kívül a Szi
bériából hazatérő foglyok részére befolyt 
73 05 K. Luther-Szövetségre 102*62 K. Ev. 
sajtóra 54 K.

A magyarkereszturi ev. nöegylet jú
nius 27-én műkedvelői előadást tartott, 
mely alkalommal belépési díjakból 4490 K, 
felülfizetésekből 820 K, a nőegylet tagjai 
által adott süteményekből 2036 K, össze
sen 7346 K folyt be. A tiszta jövedelem, 
mely részben az iskolai pad-alapra, rész
ben az elesett hősök helyi emlékoszlop 
javára solgál, 3550 korona.
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Segédlelkészek áthelyezése. Kapi 
Béla püspök Gaál József eddig szabadsá
golt segédlelkészt adminisztrátori minőség
ben Dombóvárra helyezte. Novák Rezső 
dombóvári adminisztrátort 3 havi tanul 
mányi szabadságot kapott. Az ágfalvai se
gédlelkész Ecsényre küldetett ki adminisz
trátornak. Karner Frigyes felsőlövői s. lel
kész ugyanebben a minőségben Ágfalván 
kapott munkakört.

Lelkészavatás. Konrádt Frigyes, vég
zett theologust július 4-én avatta fel Kapi 
Béla püspök lelkésszé Sopronban és mind
járt segédlelkészül Felsőlövőre disponálta.

Az evangélikus egyetemi és főiskolai
hallgatók is elérkezettnek látják az időt, 
hogy Szövetségben tömörüljenek. Már há
rom hónapja támogatják egymást: erkölcsi
ekben és anyagiakban. Csak a közelmúlt
ban a Deáktéri iskola dísztermében szere- 
tet-yacsorát rendeztek, mely „Erős várunk 
az Úr Isten“ c. Luther-énekkel vette kez
detét, majd Marcsek János lelkész mondott 
áhítatban gazdag imádságot, utána Szu- 
chovszky Gyula vallástanár bibliamagyará
zatot tartott, melyben intette az ifjúságot, 
hogy a különböző és idegen tudományok 
által ne engedje magát félrevezettetni. . .  
A sok vezető közül csak azt kövesse, aki
nek élete tiszta, Jézushoz hasonlítható, aki, 
amint tanított, úgy is cselekedett! Szu- 
chovszky Sándor a megalakult Szövetség 
elnöke szólott, azután az egybegyült 160 
szövetségi taghoz. Isten és hazaszeretet 
komoly teljesítésére hívta fel az ifjúságot; 
vigyázzanak — mondotta — hogy minket 
többé Istenhez, hazához való hűségünkben 
meg ne tántorítsanak az ellenünk törő min
denféle elemek, inkább járjunk rongyosan, 
éhező gyomorral, de hazánkhoz, egyházunk
hoz mindhalálig hűek maradjunk. Az ilyen 
harc nehéz, de bizonyos, hogy így önma
gunknak boldogulást, árva hazánknak dia
dalt szerzünk! Nagyban emelte az össze
jövetel értékét dr. Raffay Sándor püspök 
jelenléte és nyilatkozattétele: az ifjúság 
vezetésében aktiv részt kíván venni, min
den józan és nemesre törekvő munkájában 
támogatására lesz az ifjúságnak! Ott vol
tak: az Országos Ev. Szövetség, az Ev. 
Szövetség, az Evang. Theologia, az Evang. 
Leányegyesület, az Ev. Konfirmáltak Egye
sületének képviselői és más ifjúsági egye
sületek. Szavalatok, ének- és zeneszámok 
élénkítették az összejövetelt. A Szózattal 
fejeződött be.

Protestáns Árvaházi Naptár 1921-ik 
esztendőre ismét meg fog jelenni. Szer
kesztik Takaró Géza és Scholtz Oszkár. 
Kiadja Hornyánszky Viktor, s kapható lesz 
Kókai Lajosnál Budapest IV., Kamermayer 
Károly utca 3. Érdeklődők szíveskedjenek 
már most Kókai-céggel közölni, hogy hány 
példányra reflektálnak, mert a naptár a 
nagy papirhiány miatt kisebb példányszám
ban készül, mint régebben. Ä szállítás ki
vétel nélkül csak készfizetésért történik s 
a rendelések a beérkezés sorrendjében 
jegyeztetnek elő.

Egy jó  erkölcsű perfekt s z a 
k á c s n ő  s egy főzni tudó m i n 
d e n e s  leány vagy asszony sürgő
sen állást kaphatnak. Ajánlatok  
D á v i d  K á r o l y n é  főjegyző neje 
Balatonfökajárra küldendők, i — 2
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CSALÄDI ÉRTESÍTŐ.
Gyászrovat. Aszódi Podmaniczky Gyula 

báró kir. kamarás, nyug. h. államtitkár, 
'szóig. kív. m. kir. honvéd h. őrnagy, a 
Ferenc József-rend lovagja, az aszódi ev. 
egyháznak közel három évtizeden át fel
ügyelője, június 28-án meghalt Aszódon. 
A gyászszertartást a Prónay, Radvánszky, 
Ráday, Majthényi, Beniczky, Lyka stb. 
rokoncsaládok jelenlétében Raffay Sándor 
püspök végezte. Hugh Merlon Graham 
angol kir. vezérkari százados, az angol 
misszió tagja, apósát gyászolja benne.

Obetkö Lajos, a besztercebányai evang. 
elemi népiskola igazgató-tanítója, munkás
életének 71-ik, boldog házasságának 43-ik 
évében elhunyt. Az elhunytban Obetkó 
István, szentgotthárdi főgimnáziumi tanár 
édesatyját gyászolja.

Dr. Bancsó Pál budapesti ügyvéd orosz 
hadifogságban 38 éves korában meghalt. 
Az elhunyt mint tartalékos honvédtüzér- 
főhadnagy a mozgósítás első napján vonult 
be katonának és Przemysl várának eleste 
után orosz hadifogságba került és ötesz
tendei rabság után a bolsevikiek börtönbe 
vetették, ahol május 16-án meghalt. Az el
hunytban Bancsó Antal, a soproni evang. 
líceum teológiai főiskolájának nyugalma
zott igazgatója fiát, dr. Papp Elek nyugal
mazott pénzügyi államtitkár pedig unoka- 
öccsét vesztette el.

Ezüst-menyegző. Vitálisz Károly, a 
szombathelyi gyülekezet derék gondnoka 
és kedves felesége most tartották meg 
egybekelésüknek 25 éves évfordulóját, mely 
alkalommal a templomban Kapi Béla püspök 
áldotta meg újból a szerető szíveket. — 
Ugyancsak ez alkalommal megjelent az 
örvendezők körében Farkas Elemér bükki 
lelkész, ki ezelőtt 25 esztendővel az eske- 
tést végezte s bensöségteljes szép imában 
kérte továbbra is a jó Istennek gazdag ál
dását. Mi a magunk részéről is sok-sok 
örömöt, boldogságot kívánunk Vitálisz Ká- 
rolynak és kedves feleségének, kik kezdet
től fogva a „Harangszó“ irányában is a 
legnagyobb jóindulattal viseltetnek.

ü  H Í R  E G K .
A kormányzó gödöllői nyaralása.

Horthy Miklós kormányzó családjával 
együtt Gödöllőre költözködött nyári pihe
nőre. f

Egy magyar diák találmánya. Fodor 
József, a pápai főgimnázium nyolcadik 
osztályú tanulója, aki szabad óráiban vil
lanyszerelőnek állott be, korszakalkotó fel
fedezést tett. Egy olyan áramszaggatót ta
lált fel, amely az eddig elért másodperces 
rezgés számát huszonötezerről négyszáz 
billióra sokszorosítja. A felfedezés világ- 
jelentősége abban áll. hogy tökéletesíteni 
fogja a drótnélküli táviról és az idegbete
gek gyógyításánál is fel lehet használni. 
Á fiatal feltalálóval egy magyar és német 
vállalat tárgyal, amelyek nagy összegeket 
kínálnak a találmányért.

Felvételi vizsga a középiskolákban.
A középiskolák túlzsúfoltságának megaka
dályozása végett a közoktatásügyi minisz
ter ^rendelte, hogy a középiskolákba be-
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iratkozó tanulók értelmi fejlettségük iga
zolására felvételi vizsgát tartoznak tenni. 
A felvételi vizsgára legkésőbb augusztus 
25—26. közt lehet jelentkezni.

Kétszázezer korona egy házhelyért. 
Dér György detki lakos, aki tíz évi ame
rikai tartózkodás után ne/nrég tért vissza 
falujába, házhelyet vásárolj. A házhely 
mindössze 1100 négyszögöl, de ezért Dér 
György 700 dollárt és 90,000 koronát, ko
ronaértékben tehát közel 200,000 koronát 
fizetett az eladónak, ifj. Beökönyi Viktor 
detki földbirtokosnak. Az ingatlant a gyön
gyösi telekkönyvi hatóság írta át Dér György 
nevére.

A moratórium meghosszabbítása tár
gyában kormányrendelet jelent meg, amely
nek értelmében az egyes adósok magán
jogi kötelezettségeinek halasztására adott 
moratórium idejét az adós kérelmére a 
pénzügyminiszter a kereskedelmi minisz
terrel egyetértőén legföljebb hat hónappal 
meghosszabbíthatja.

A Bécsbe menekült népbiztosokat 
eltiltották a hírlapírástól. Mint ismere
tes, Proletár címen magyar újság jelenik 
meg, mivel a Vörös Újság már megszűnt. 
A Proletár első számában vezető helyen 
Kun Bélától közöl cikket. Ugyanebben a 
számban cikkek# jelentek meg Pogány, 
Landler, Lukács, Lengyel és Varga volt 
magyar népbiztosoktól Nevezetteket a 
rendőrségre idézték és újabb internálással 
való megfenyegetés mellett eltiltották őket 
mindenfele írói működéstől.

A menekült főiskolai hallgatókért 1 
Július végével zárul a félév a magyar fő
iskolákon, amikor a hallgatók hat heti 
szünetet kapnak. A megszállt területekről 
való egyetemi hallgatók a szünidőre nem 
térhetnek vissza hazájukba, otthon nélkül 
a szülői háztól távol kell eltölteniök a va
kációt is. Az országos menekültügyi bizott
ság megkeresésére a kormánybiztosság 
felhívja a lelkes gazdákat, fogadjanak 
be a szünidőre ilyen menekült diákokat, 
akik az ellátás fejében készségesen válal- 
nak inteligenciájuknak megfelelő gazdasági 
munkát. Bízunk a mi gazdaközönsé
günk kipróbált hazafiságában, amely áldo
zatkészségének már ragyogó példáját adta, 
hogy felkarolja a menekült egyetemi hall
gatók ügyét s otthont ád legalább a nyári 
vakációra a kiüldözött, hazátlanná lett ma
gyar diákoknak. Aki ilyen menekült diákot 
befogad, jelentse be azt a főispáni hiva
talba/!.

Bombamerénylet Bulgáriában. Fillip- 
popolisban az Odeon színházban több 
bomba fölrobbant, amidőn előadást tartot
tak a bulgáriai bolsevista terror áldozatai 
javára. A színház romjai alól százötven 
holttestet húztak ki. Az utcán összeütkö
zés támadt tüntetők és rendőrök között, 
akik a katonaság segítségével szétkerget
ték a zavargókat és sok embert letartóz
tattak. A merénylők nyilván Stambulinszky 
miniszterelnök életére törlek. A miniszter- 
elnök azonban nem volt jelen az előadáson.

A hollandusok Szegedért. A Szege
den járt hollandi misszió elhatározta, hogy 
úgy hivatalos- mint magánkörökben Sze
ged érdekében nagy propagandát fog ki
fejteni, főleg az elhanyagolt állapotban levő 
járványkórház helyreállítása ügyében. Am
szterdamban, Ulrechtben és Haarlemben 
evégből közadakozást indít a misszió. A 
befolyt pénzbeli segéllyel a szegedi egész
ségügyi telepeket és a járványkórházat le
hetőleg teljesen renoválni fogják.
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Jugoszláviában bevonták a korona
bankjegyeket. A szerb, horvát és szlovén 
királyság budapesti diplomáciai ügynöksége 
ezennel közhírré teszi, hogy a szerb, hor
vát és szlovén királyságban az összes ko
ronaértékeket, azokat is, amelyek bélye
gekkel voltak ellátva, a forgalomból bevon
ták és igy minden értéküket elvesztették. 
Koronaértékeknek a királyságba való be
vitele a legszigorúbban tilos.

Magyarország a Nemzetközi Duna- 
bizottságban. A békeszerződésben meg
állapított nemzetközi Dunabizottság (Com
mission Internationale de Danubel), mely
nek hatásköre ezentúl is az európai 
Dunabizottság adminisztrációja alá tartozó 
torkolati résztől eltekintve az egész inter- 
nacionalizált Dunahálózatra kiterjed és 
amelyben Anglia, Franciaország és Olasz
ország, valamint az összes parti államok 
egyenlő rangú képviselettel bírnak, Ma
gyarország is meghívást kapott.

Rövid h irek. Az első keletszibériai 
magyar hadifogoly szállítmány megérkezett.
— A Felvidéken, különösen Kassán, erős 
bolseviki mozgalmak észlelhetők. — A 
spaai konferencia véget ért. — Bécsben 
hatalmasan tüntetnek a bojkott ellen s 
éljenzik Magyarországot. — Lengyelország 
a vörösek győzelme követteztében élet-halál 
harcot vív. — Franciaországban egy mm. 
búza árát 100 frankba állapították meg.
— A szerbeknek Montenegrót ki kell 
üríteni.

S zerkesztő i üzenetek.
N. M. Cd. A temetőről írt cikk sorra 

kerül, de az idejét nem tudjuk megmon
dani. — N. E. és B. J. Kö. Helyszűke 
miatt, sajnálatunkra, nem közölhetjük. — 
P. M. Bp. A beküldött költemény sorra 
kerül. Szíves türelmet kérünk. — M. N. 
Valuta: valamely állam törvényes fizetési 
eszközének anyaga. Van arany- és ezüst
valuta. Devalváció: a papírpénz értékének 
hivatalos leszállítása.

A Harangszó perselye.
A „Harangszó“ fenntartására és ter

jesztésére adakoztak:
Meszleuröl: Takács Benő, Györgyi Sán

dor, Károvics Lajos 20—20 K, Polgár Já
nos, ifj. Pongrácz István, Farkas Károly, 
özv. Mesterházy Sándorné, id. Takács La
jos, Pethő Sándorné, özv. Takács Lajosné, 
özv. Györgyi Lajosné, Nagy Sándor, Györ
gyi Jenőné, Takács István, Kajtár Ernő, 
Szabó Kálmán, Gergáth Pálné, Takács 
Gyula, Takács Samu, Nagy Kálmán, özv. 
Nagy Sándorné, Pethő Samu, Takács T i- 
móth, Takács Andrásné, Szakái Béla 10—10 
K, Borbély László 12 K, Horváth József, 
Takács Dánielné, özv. Borbély Ferencné, 
Bernáth Lajos 5—5 K, Takács Károly, ifj. 
Takács István, Széli Kálmán, Borbély La
josné, Horváth Jánosné, Janzsó Istvánné
4—4 K, Kocsis Mariska, Bernáth Ferenc, 
Lukács Sándor, Horváth János 2—2 K, 
id Pongrácz Istvánné 1 K.

Hántáról: id. Korodi Istvánné 4 K, özv. 
Farkas Sándorné 10 K, Sokoray Bálintné 
20, Farkas Lidiké 50 K, Barabás Mihály 2 K.

Nyilvános nyugtázás.
Nyugdíjas lelkészek, lelkészözvegyek 

javára befolyt adományok: Kótsch Mihály 
ev. lelkész Pusztavám (Fejér m.) 100 K, 
Ostffyasszonyfai ev. gyülekezet 677 K, 
Kissomlyói ev. gyűl. 233 80 K, Mesterházy 
Ernőné (Nagygerezsdről) 500 K, Répcelaki 
ev. Nőegylet 336 50 K, Szentgotthárdi gyü
lekezet 200 K, Sárvári ev. gyülekezet 
153 42 K.

Luther-Szövetségi tagdíjak elmén befolyt:
Szentgotthárdi ev. misszió egyház ala

pitó tagsági díja 200 K.
Gérczéről: szövetségi ünnepély offertó- 

riuma: 251 K. 38 fill.
Kaposvárról: Vallásos estély jövödel- 

méből szöv-i pénztárba küldött adomány 
2449 K, szöv-i tagdíjak névszer in t: Kalch- 
brenner Lajos, Schultze Ottó, Sprenger 
Lajos, Májunké Gyuláné, Takács Béla, 
Varvasovszky Jánosné, Patzelt Oszkárné, 
özv. Ittzés Zsigmondné, Borbély Gyuláné, 
Gyenes Sándorné, Fleischhacker Mária 
(Bpest.) Fonyó Sarolta, Pessina Edéné, 
Csérey Gyuláné, Dráb jánosné, Sárközy 
Béláné, Pfeiffer János, Salmen Ottó, özv. 
Németh Józsefné 6—6 K, Kring Gyula, 
Kring Miklós, Fleischhacker Gusztáv, Bár- 
dossy Elek, dr. Ittzés Zsigmond, dr. Kring 
Jenő, Becker Kálmán, Bárdossy Pál és neje, 
Jalsoviczky János és neje 9—9 K, Sprenger 
Károly, ifj. Sprenger Lajos 2—2 K, ala
pító tagsági d íjak : Kaposvári ev. Nőegylet, 
Pfeiffer Jánosné r. kath és Kasza Dezsőné 
200—200 K, segítő tagsági díj címén Nyi- 
respusztáról 100 K, összesen 899 K.

Csánigról: alapitó tagok: özv. Gaál 
Ferencné, Bakos István és neje, Tömböly 
János és családja 200—200 K, rendes tag
dijak 1919.-évre Szalay Bálint és cs., Széles 
Szalay Sánpor és cs., Széles Sándor és 
cs , Széles Józsefné, Mészáros József, ifj. 
Varga János és cs., Horeczky Gyula és 
neje, özv. Tömböly Lajosné és cs , Hettin
ger Károly, Hettinger János, Horváth Sándor 
és cs., Mészáros László és cs., Mészáros 
Kálmán és cs., Széles Samu és cs., Széles 
Imre és cs. 9—9 K. Mészáros László k i
vételével fentiek 1920-ra is befizettek 
9 - 9  K.-át.

1919-re : Pödör Sámuel, ifj. Szalay 
Józsefné, Dancz Juliska (Beled), Gaál Dé
nes, Gomböcz Sándor, Pödör Emma, Pö
dör Sándorné 6—6 K, Dancz Juliska 
kivételével fentiek 1920.-ra is befizettek 
6—6 K, segítő tag 1919-re özv. Simon 
Samuné 2 K, összes tagdíjak Csánigról: 
941 K, 6 K, többlet.

Káldról 1919 évi tagdíjak: Péter József 
és neje 9 K, Ivány Istvánné, Imre Julianna, 
Pordán Józsefné 6—6 K, Sebestyén Antal, 
Flieder Ferenc 4—4 K, Imre Károly, Né
meth József, Sebestyén Mihály, Péter 
Lajosné, Ihász Antalné és Dán Karola 
2—2 K, összesen: 47 K.

Szentantalfáról: Nagy Lajos 6 K.
Kemenespálfáról: Rosta Mihály 2 K.
Rábaszentandrásról: 1921 évre előre 

beküldött tagdíjak: Balázs M. Istvánné, 
Gáncs Mihályné, Balázs Sándor, felső 
Balázs Misály, Balázs József, Kis P. Gábor, 
Kis T. János, id. Balázs Sámuel, ifj. Balázs 
István, Balázs Gy. József, Sz. Balázs Ger
gely, Varga János, Balázs János, Glatz 
Lajos 9—9 K, Győrig Mihály (Vinczefö) 
1920-ra 10 K. Varga Lajosné, Kis L. Ger
gely, Balázs Jánosné, Balázs P. György,

Balázs P. Lajosné, ifj. Gáncs Sámuel, Ba
lázs Lina, Balázs Eszter, Szíj Ilka, Balázs 
Zsuzsa, Szálai Balázs Ida, Szalai Balázs 
Gyula, Balázs Ilka, Bodácz Eszter, G. 
Varga Róza, Balázs Jánosné, Bodács Szidi, 
Bodács Ilka 6—6 K, Bodács |ózsef, 
Könnyűd Sándor, Bodács Zsigmond, Kozma 
István 2—2 K, összesen 252 K, Hegedűs 
Józsefné 10 K.

Soborról 1921-re beérkezett 116 K. 
IfE gyedrö l 1921-re beérkezett 9 K. tagdíj.

A Dunántúli Luther Szövdtség ünne
pélyei :

Ostffyasszonyfán május 16-án tartott 
szöv-i ünnepélyt Nagy Ferenc püsp. má
sodlelkész. A befolyt 861 K, offertórium 
szépen dicséri a hívek áldozatkész egy- 
házszeretét.

Kissomlyón Molitórisz János ostffyasz- 
szonyfai lelkész ismertette a Dunántúli 
Luther Szövetség céljait. Az offertórium 
eredménye 1069 K, volt. A szép és nemes 
célt igy szolgálják a kissomlyói buzgó 
egyháztagok!

Vadosfáról a sajtóalapra 192 K, 80 fill, 
érkezett be.

Csöngéről a szövetségi ünnepély offer- 
tóriuma 673 K, 90 fill, tekintélyes összeget 
eredményezett.

Porrogszentkirály a sajtóalapra 85 K-át 
küldött. Nagybábony ugyanerre a célra 50 
K, Alhó 219 K, Izmény 66 K, 25 fill, mind
annyi nemes célt szolgáló, szép adomány!

A nyug. lelkészek és lelkészözvegyek 
javára megindított gyűjtés-akcióból szépen 
kivette a részét a magyarkereszturí nőegy
let 400 K, küldött vallásos estélyének 
offertóriumából, a borgátai ev. nőegylet 
ugyanerre a célra 100 K-át adományozott.

A gyékény esi gyülekezet áldozó csütör
töki 260 K, gyűjtését is meleg köszönettel 
nyugtázzuk a Dunántúli Luther Szövetség 
céljaira.

Minden adományért, kicsinyért-nagyért 
egyformán hálás köszönetét mond Dunán
túli Luther Szövetségünk !

A beküldött összegek nyugtázását foly
tatjuk.

NAGY FERENC
szövetségi pénztáros.

C U K R O T ,
fehéret és világos sárga kristályt 
ajánlunk bármily mennyiségben 

míg a készlet tart.
Árajánlattal készséggel szolgálunk:

Lipp és Lackner
Szentgotthárd. í

Egy evang. családhoz kerestetik 
festőtanoncnak egy fiú, ki a 13-ik 
életévét már betöltötte. Teljes ellá
tásban részesül. Tanulási idő 3 év. 
Cím megtudható e lap kiadóhivata
lában. ]

AMozzué a Haranpszo terjesztésére!
Nyomatott Wellisch Béla villamüzemü könyvnyomdájában Sxentgotthárdon.
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a HARANOSZÓ kiadóhiva
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E lő fize tő it elfogad  
írjnden  avang. Iá ik é n  éa 

tanító .

HARANGSZO
E V A N G É L I K U S  N É P L A P .

Alapitotta: Kapi Béla 1910-ben.

•z e rk e a r t l  a a kiadóhiva
ta l vaza tó ja :

C Z I P O T T  O É Z A  
• z e n t o o t t h Ar d

(V a . várm egye.)

A „H a ra n g azó " előfizetési 
á ra : f é l  é v r e  közvetlen  
kfildóaaal 2 0  kor., c .o p o r
to t k ü ld é ite l (legkevatabb  

10 példány) 10 korona.
A „H a ra n g azó “ terjeas- 
tóaóre befolyt adom ányok
ból azórványban lakó hí
veinknek Ingyenpóldányo- 

kát küldünk.
M eg je len ik  m inden vasár- 

nap.

A „ D U N Á N T Ú L I .  L U T H E R - S Z Ö V E T S É G “ H I V A T A L O S  LA P JA .

Hadifoglyaink.
Balsors juta nékünk, balsors juta néktek, 
Mi itthon búsulunk, ti künn keseregtek. 
Melyikünk lelkében nagyobb a búbánat,
Ha sírunk, hazánk te, miattad, utánad? 
Balzsamír terem-e az idegen tájon,
A szívet gyógyító, hogy sebe ne fájjon ? 
Fáj az a tűz, mely ég, de soha el nem ég: 
Honszerelem, honvágy, ez a szent melegség.

Ha kigyűl az estnek csillaga milliárdja, 
Szíveteket a bű ügye úgy átjárja;
Valami mondhatlan az a bú, az a vágy, 
Mely hazahúz hozzánk, mely aludni sem

hágy.
A szemetek ott csüng a csillagos égen, 
Rezeg a könnyetek, bú csillaga-képen.
Kél a sóhaj: .Ahol az a csillag ragyog", 
Eped a dal: .Én is odavaló vagyokI*

Idevalók vagytok ti fogoly-testvérek,
Oly sok idő múltán immár hazatértek. 
Melyen jöttök, az út, virággal lesz födve, 
Ezer ölelésre vár a haza földje.
Tapsol a faág is meleg üdvözléssel, 
Meghajol a fű is néma köszöntéssel;
A bércek, a rónák mind ezt riadozzák: 
Jönnek a fiaid I örvendj Magyarország I

örvendj I Bár mai nap szomorú a sorsod I 
Egy sereg ellenség készíti koporsód.
.A nagyszerű* válna kisszerű halálra?[ Az ezeréves lét szivére megállna?
„Nem, nem, soha, soha I* Ajakok zúgjátok: 
Áldás lesz a jövőnk, nem lehet az átok I 
Nagy célra hivott el minket a nagy Isten, 
Örökön-örökké él a magyar itten:

Ostorod, Attila, a gonoszt még sújtja,
Még élnek a húnok, áll a Hadak útja.
Az ősi magyar faj még ma se fajult el,
Az ősi magyar vér még ma se aludt el I 
Jertek haza foglyok, új munka-mezőre,
Új Magyarországért előre, előre I 
Ha hisszük, akarjuk: ki ragyog még végre 

t „Régi dicsőségünk" s az igazi béke.
Sántha Károly.

Egy evang. családhoz kerestetik 
festótanoncnak egy fiú, ki a 13-ik 

1 életévét már betöltötte. Teljes ellá
tásban részesül. Tanulási idő 3 év. 
Cím megtudható e lap kiadóhivata- 

t Iában. 2

A kormányzó a hadifogságból 
visszatérő katonákhoz.

Horthy Miklós kormányzó a hadi
fogságból hazatérő magyar katonák
hoz az alábbi felhívást intézi:

Hadifogságból hazatérő magyar 
katonák 1 Évekig tartó hősies harcok 
folyamán a hadiszerencse forgandó- 
sága önhibátokon kívül keserves rab
ságba juttatott. S mialatt ti testben- 
lélekben szenvedve, vágyón gondol
tatok hazátokra, Magyarország min
den idők legkeservesebb kálváriáját 
járta meg.

Egy gazdag, boldog, ezeréves or
szág védelmére indultatok harcba. 
Egy területében megcsonkított, ki
fosztott, ezer sebből vérző országba 
tértek vissza.

De ez a szegény ország oly sze
retettel vár titeket, amint csak édes
anya tudja sokat szenvedett fiait 
hazavárni és el fog követni mindent, 
amit értetek megtehet.

Azonban tudnotok kell, hogy ő 
maga is beteg, kifosztott és nem ad
hat sok mindent, amit oly szívesen 
juttatna nektek kárpótlásul szenve- 
déstekért.

Tudnotok kell azt is, — és ez 
büszke reménnyel tölthet el mind
nyájatokat, —  hogy itthon az ország 
minden rétege összefogva teljes erő
vel dolgozik a haza újjáépítésén; 
hogy máris nagy lépésekkel haladt 
előre a nemzetmentés munkája; hogy 
Európa népének becsüléséből máris 
visszaszereztünk igen sokat, mit el
vesztettünk az utolsó hónapok alatt.

Ma a nehéz kötelességek korát 
éljük. Rátok az a kötelesség vár, 
hogy a fogság keserveit kipihenve, 
önfeláldozó kötelességteljesítéssel és 
fegyelmezett munkával csatlakozzatok 
azokhoz, kik mai nehéz helyzetünk
ben szerencsétlen Magyarországunkat

újjáépíteni akarják. Ezt pedig csak 
munkával, munkával és újra munká
val érhetjük el, melyet mindenki hí
ven teljesít ott, hova sorsa, képessége 
állította.

Kelt Budapesten, 1920. július hó
ban.

Nagybányai Horthy Miklós
Magyarország kormányzója.

Jelenünk vezéreszméje.
Irta: Krón Ferenc.

Valamint az egész emberiség, úgy 
az egyes nemzetek életét, fejlődését, 
cselekvési vágyát, akaratát életideálok 
mozgatják.

Az emberiség századból-századba 
a haladás mindig erősebbé váló fé
nyében lép át. A XVI. század refor
málta az élet alapját, a keresztyén 
vallást, vitatkozott a maga igazáért. 
A X V II. század összegyűjtötte érveit 
és bizonyít, a XV III. század a bebi
zonyított igazságokat formába öltöz
teti, a XiX. század cselekszik.

A XX. század a részben lezajlott 
világháború után az akarat és tudás 
borzalmas kilengései körül keresi a 
tűzböl-vérből, a túlhajtott individuá- 
lizmusból való menekülését. Ma még 
homályos a helyzet Nem tudjuk, hogy 
századunk odaborűl-e ismét a tudás, 
mint egyedüli világépítő erő elé? 
Vagy egyedül az akaratot állítja-e oda 
építő oltárára, mint egyedüli alkotói 
és imádandó erőt? Nem hiszem A 
XX. század vezéreszméjének vallja a 
keresztény akaratnak keresztény er
kölccsel és tudással való felruházá
sát, ennél ragyogóbb vezéreszmét 
még sohasem választott történelmi kor.

Keresztyén Magyarországot adjunk 
a keresztyén magyar népnek 1 Ma 
azonban még csak a jelszavaknál ál
lunk, tapogatózunk. Bár ismerjük á
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keresztyén elveket, azt szívunk ma
gunkba, nem ismeretlen éjt jelente
nek, melyben parányi csillag után 
kell kutatnunk, hanem fényt, melyben 
bátran haladhatunk előre. Mégis té
továzva állunk, egy lépést sem teszünk 
előre, az emberek, a hívők és hitet
lenek, az ország képe, társadalmi, 
erkölcsi felfogásunk még mindig a  
régi, még nem látunk a keresztyén 
akaratból és erkölcsből semmit.

A keresztyén építő munkát —  
sajnos —  nagyon is az elején kell 
kezdeni. A ma élő egész magyarsá
got feltétlen, megalkuvást nem ismerő 
keresztyén erkölcsi életre kell nevelni.

Az utolsó évszázadban a szalonok 
kis asztalára, a földmíves és iparos 
almáriomára a biblia helyett a sza
badgondolkodó, vagyis keresztyénel
lenes írók munkái kerültek s ez idő 
óta lassan, észrevétlenül lefelé halad
tunk a lejtőn s beleestünk a verembe.

A különböző fajú iskolák sem ma
radtak a keresztjén erkölcs meleg
ágyai, csak azért maradtak meg leg
több helyen a templom mellett, hogy 
annál jobban eltávolodjanak szellem
ben egymástól. A tanítók és tanárok 
túltengett egyéni felfogása meg tar
totta az anyakönyvi keresztyéneket 
keresztyén erkölcs és akarat nélkül.

A keresztyén erkölcs az emberiség 
legnagyobb vagyona, aminek tudatára 
végre a mi korunk jött rá. Ha már 
annyit szenvedtünk, veszítettünk, ha 
egy időre megsemmisült is évszáza
dok munkája, mindent visszaszerez
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Aratás után.
Búzaföldek. Aranykalász. 
Sütet-kenyér. Foszlós kalács I 
Éhség, ínség messze űzve.
Gondok, bajok mind legyűrve ! . . .  
Van-e érte imádságtok ? 1 
Tűzben ég-e két orcátok?
Érzitek-e, honnan szállott 
Ennyi élet-áldás rátok ? ! . . .  
Csillagokról, magasságból, 
Felhő-szárnyon menyországból...

Vame érte imádságtok ? !
Ahogy egykor tanultátok:
Áldd meg Uram életünket,
Italunkat ételünket I 
Reménységünk, verejtékünk 
Áldatlanul ne hagyd nékünk.

Kenyerünkből falat, morzsa 
Éhezőknek legyen jussa.

hetünk, ha erkölcsileg erősen keresz
tyén nemzeti életet fogunk élni.

A keresztyén erkölcsnek meg kell 
hódítania a családi és társadalmi 
életet, hogy az állami és politikai, 
gazdasági és kereskedelmi életben is 
kivívja a maga helyét és jogát.

Igaz, hogy akiknek a keresztyén 
öntudat felébredése fáj, nevetséges 
utópiának mondják jelenünk vezér
eszméjét. Pedig tévednek. Minden 
nagy eszmében, miden tudásban van 
valamelyes utópia, de enélkül nincs 
haladás, csak erős akaratú férfiak 
kellenek hozzá, akik az eszme har
cába vetik magukat.

A fejlődés vonata uj tartalommal 
indult meg, megcsonkított vágányain
kon hol gyorsabban,x hol lassabban 
fog haladni, állomásról-állomásra meg 
fog állni, meglátjuk, hogy valóban 
keresztyén erkölcs, akarat és tudás 
marad-e vissza a vonatot várók szí
vében. Tőlünk függ! Cselekedjünk!

Mire van szükségünk?
Ir ta : B a lik ó  La jo s . 3

Hit kell mindenekelőtt Hit az élő, 
igazságos, kegyelmes, bűnbocsátó és 
örökkévaló Istenben. De hit abban is, 
hogy nekünk van hivatásunk, van 
tehát jövendőnk is. Hit abban, hogy 
ami rajtunk esett, az nem végítélet, 
hanem csak próba. Hit abban, hogy 
Isten kegyelmes, aki a megtérőt föl

Asztalunkhoz férő-helyre 
Szegényt, árvát ültessen le 
Szereteted áldó lelke!
Hajlék legyen menedéke!
Üldözött, ha oda tér be. 
Nappalokon, éjszakákon 
Minden ajtó nyitva álljon!
Fáradt vándor rátaláljon.

Annyi vándor! Annyi fáradt!
Jár az ólet vándorutján. . .
Haza talál ? . . .
Se kenyere, se kalácsa!
Feje alatt puha párna 
Soha nincsen ! . . .
Mért nem áldja meg az Isten ? . . .  
Nem az Isten ! . . .  te nem áldod ! 
Szegénységét te nem látod!
Azért adott szívet néked,
Hogy a vándort megsegéljed.
Azért ring a kalász-mező,
Azért áld meg a Teremtő, 
Harmathullást, napsugarat 
A jó Isten azérthogy a d :
Hulljon alá földgöröngyre,

emeli és keblére öleli. Hit abban, 
hogy részünkön az igazság és hogy 
az igazság a koporsóból is kitör és 
eget kér. Hit abban, hogy az erkölcs 
az egyetlen igazi hatalom a történeti 
világban és hogy a hatalom olyan 
dicsőséges, mint maga az Isten, aki 
az erkölcsnek szerzője s egyben őre 
is. Hit abban, hogy nem állunk egy- 
magunkba, hanem velünk van az Is
ten, az igazság, az erkölcs. Embe
rekben bíznunk, másoktól várnunk 
sorsunk jobbrafordulását s addig a 
kezeket tétlenül ölbe raknunk, nem 
sz'abad. Értsük meg, hogy emberi 
szempontból magunkra vagyunk utal
va. Csak az a mienk, amit magunk 
szerzünk és mi magunk őrzünk. Ez a 
tény azonban ne csüggesszen el. H i
szen Toldy faja vagyunk, Toldyról 
pedig azt zengi az ének: Hogyha nő 
veszélye, nő a bátorsága! Csak azt 
ne gondoljuk, hogy a hazugság és az 
erőszak épülete, amit a szomszédok 
és a nem szomszédok összetákoltak, 
hogy az megáll és maradandó lesz. 
>Minden ország támasza s talpköve 
a tiszta erkölcs, mely ha megvész 
Róma ledől s rabigába görnyed.« 
Magyar ember, keresztyén ember, 
Berzsenyi zengte ezt^s amit a látnok, 
a prófétalelkü költő ír, az olyan, mint 
az isteni kijelentés-: igaz és örök. 
Ha Róma is romhalmaz lett, amikor 
a tiszta erkölcs odalett, vájjon melyik 
állam és melyik nemzet tud e nélkül 
a talpkő nélkül fennállani ? Ideig-óráig 
injekciókkal lehet életben tartani, de

A lelkekbe, a szívekbe! 
Földgöröngyből, emberszívből 
Uj világok ébredjenek!
Drága hazám földjei népe! 
Ébredező világoknak 
Te légy gyöngye, ékessége!

__ _____ Nagy Ferenc.

Veronka.
Elbeszélés. I r ta : Csite Károly.

II.
Hideg őszi szél rázza lombtalan 

faágakat, a szomszéd iskola udvarról 
vidám gyermekzsivajt hoz át a kony
haküszöbénél merengve álló Veronka 
fülébe. Múlt éven még ő is odajárt, 
rajongó szívét, tudást szomjazó lelkét 
átöleli édes boldogsággal, örömmel. 
Mindennek vége, vége már! ...Szivét 
mélységes fájdalom szállja meg s 
könny szivárog a szép, mélázó nefe
lejcskék szeméből.

Pár lépésnyire tőle, a pitvar hátsó 
felében Borcsa asszony kendert tilol.



életképes nem lesz soha 1 Viszont ez 
magunkra nézve is tanulságos. Ha 
a mi országunk így darabokra szakit- 
tatott, ebben az erények mellett része 
van a mi bűnünknek is. A tiszta er
kölcs nálunk is megromlott. Lássuk 
ezt be és okuljunk belőle. Vissza a 
tisztavizü forráshoz: a tiszta evan
géliumhoz, a Krisztus személyéhez. 
Vissza az igaz keresztyénséghez! Bi
zony vissza ! Mert a hit, amelyet hir
detünk és követelünk, nem merengés, 
nem jóváhagyó bólogatás: a mi ke
resztyén, a mi evangéliumi hitünk : 
élet, cselekedet, valóság és erő. Aki 
hisz, az él és munkál, küzd és fárad, 
az bizik Istenben s dolgozik inasza- 
kadtáig. Ilyen hitre, erre a hitre van 
nekünk szükségünk !

De szükségünk van szereteire is I 
Istenszeretet, emberszeretet és haza- 
szeretet —  ez a hármas szeretet 
hassa át szívünket, ez szentelje meg 
életünket, irányítsa cselekedetünket. 
Hogy ebben a tekintetben is nagy a 
fogyatkozás, jól tudjátok. De ha ezt 
tudjátok és fájlaljátok, legyen gondo
tok, hogy változtassatok legalább 
magatok körében. Itt is többet ér a 
példa, mint a szónoklat, a cselekedet, 
mint a kritika. Ne panaszolják fel te
hát a hiányokat, illetve ne érjétek be 
azzal, hogy bepanaszoljátok, hanem 
tanúsítsatok szeretetet. Az igazi szo- 
ciálizmus az önzetlen szeretet. Azért 
van igaza az apostolnak, amikor azt 
mondja: aki szeret, annak már semmi 
másra sincs szüksége, és az egyházi 
atyának, aki így tanít: szeress és

1920. augusztus 1.

A tiló lábához csapkodott kendersö
rényből kihulló pozdorját a süvítő 
szél fel-felkapja s viszi szerte az 
udvarra. A falánk rucák többször 
csalódottan hozzá kapkodnak.

A konyhában az öreg Ágota néni 
foglalatoskodik, ahonnét kellemes ré
tes-illat szivárog ki. Az utcaajtón 
bebotorkáló öreg Cseresnyés Józsi 
póstás szimatoló orra is azonnal 
megérzi.

—  Jó napot, jó munkát adjon a 
jó I steni . . .  Mondok már csak azért 
is beköszöntök az aranyos kis Veron- 
káékhoz, hogy megmondhassam, mi
lyen jó mákosrétessel kínált meg 
engem az éjjel álmomban, amiért 
levelet hoztam számára a messze 
Polákországban harcoló Marcitól, —  
mondja ravaszul hunyorítva a he
gyesre kisodort, megszürküit bajuszu 
öreg.

—  Oh, csak hozná már a levélét! . . .  
A mákosrétes készen is várja m ár!

H A R A N G S Z Ó .

tégy, amit akarsz. Ne feledjük azon
ban, hogy a szeretet ős alakja az Isten 
iránti szeretet, tehát az erkölcs alapja 
a vallás Hit nélkül szeretet nincsen, 
azért itt is újra mondom: vissza a 
keresztyénséghez, vegyük komolyan 
keresztyén méltóságunkat, jogunkat, 
kötelességünket, akkor nemcsak jó 
keresztyének, hanem jó emberek, jó 
magyarok, jó hazafiak is leszünk.

Végezetül pedig szükségünk van 
a biztató reménységbe. A reménység 
olyan, mint a vak éjszakában világító 
sugár, olyan, mint a vigasztaló an
gyalnak reménység, erőnek és életnek 
forrása. Amíg a remény ki nem al
szik, addig a sötét nem sötét, a ne
héz nem lesújtó, a fájdalmas nem 
megbénító. Egyéni és nemzeti, keresz
tyén és magyar voltunknak egyaránt 
nélkülözhetetlen kincse a remény. A 
valóság józan, hideg, sokszor meg
döbbentő. A jelen sérelmes, néha 
úgy tetszik, hogy vigasztalan. De a 
reménység csillagsugara fényt áraszt 
utunkra. Vigyázzunk azonban, hogy 
ne hiú reménységgel áltassuk ma
gunkat. Keresztyén embernek csak 
azt szabad, de azt részint kell is re
ményleni, aminek megvalósításához 
maga is hozzájárul, amiért dolgozik, 
küzd és áldoz. Ha tehát mi reméljük, 
pedig reméljük, hogy honunkra és 
nemzetünkre Isten hoz még víg esz
tendőt, akkor e reménység valóra 
válása érdekében tennünk kell. Re
ménykedésünk ne legyen ábrándozás, 
tétlen, álmodozás, hanem a jövő va
lóságnak előrevetített sugara, tükör,

— kiáltja Borcsa abbahagyva a ti- 
lolást.

Ágota néni is kidugja reszketős 
fejét a konyhaajtón. S Veronka Cse
resznyés elé iramodik.

— Ugy-e, hozott levelet?!
—  Mán hogyne hoztam volna, 

édes szivem, ide levelet, ahol finom 
mákosrétessel... tán még turósrétessel 
is fogadják a szegény éhes magyart, 
Ihol van ni, picike gyöngyvirágom!

Rózsaszínű tábori lapot húzott ki 
Cseresznyés a leveles táskájából. 
Veronkának szólt a külső címzése, 
de a levélbeli megszólítás úgy szólt: 
»Kedves jó Szüleim és Veronka 
húgom !<

Veronka szivéből eltűnt a bú, fájó 
vágyakozás s visszaemlékezés, mo
solyra derült arccal forgatgatta pár 
másodpercig a lapot sovány, napé
gette kezecskéjében. Hanem mikor 
átolvasta az irónnal irt sorokat, ismét 
szomorúság lopózott szemébe.

187.

amelyben szemléljük az elkövetke
zendő dolgokat. Ne engedjük, hogy a 
sötéten látók ködbe burkoljanak ben
nünket. Sőt ha úgy érezzük; hogy re
ménységünk világossága halványodni 
kezd, gyújtsuk új, lobogó lángra azok 
reménységénél, akiknek hite, de meg 
akarata is erősebb, mint a mienk. 
Ha pedig ilyeneket nem találnánk, 
egyesítsük a mi kis mécsvilágunkat 
mások kicsi reménysugaraival, hogy 
így a sok kicsi fényből nagy világos
ság támadjon, amelynek fényénél 
meglátjuk vágyaink tárgyát, munkál
kodásunk célját és reménykedésünk 
tartalm át: egy szebb, boldogabb M a
gyarországot, egy hazát, amelyben 
együtt van, amit Isten egybeszerkesz
tett s amit együvé forrasztott egy 
ezeréves történelem, egy hazát, amely
ben a keresztyénség nem szóban, 
hanem élettényező, amelyben a hűség, 
becsület, honszeretet, testvéries együtt
érzés, munkásság, takarékosság van, 
egy hazát, amelyet vitássá nem tesz 
külső ellenség és nem sorvaszt belső 
veszély, pártoskodás, villongás.

Mire van szükségünk ? A kérdést 
hallottuk és hallottuk a feleletet is. 
Keresztyén lélekre, keresztyén újjá
születésre van szükségünk nekünk. 
Az egyesnek és a közösségnek is ez 
igér csak menekvést. A keresztyén 
erkölcs lehet csak alapja az új M a
gyarországnak, amely a történelem 
nek nem utódja, hanem egyenes foly
tatása. Keresztyén erkölcsre töreked
jünk tehát minden téren, az egyéni és 
a közéletben egyaránt. Ne csak má-

Szegény Marci vitéz azt kérdi 
Veronkától, nem haragszik-e, meg
bocsátott-e neki már az édes apja? 
S arról is irt, hogy már két ütközet
ben vett részt s hála a jó Istennek, 
még eddig nem történt semmi baja. 
Végül igen kéri kis húgát, hogy 
azonnal válaszoljon neki. S mily 
boldog lenne, ha édesapjától is kapna 
egy sort! Akkor igazán nem fél az 
ellenség minden golyójától, srapnel 
tüzétől. . .

A két asszonynéni, az édes anya 
és a nagyanya, másfél óráig elsirdo- 
gáltak a Marci fiú levelén. Veronka 
szíve is hevesen dobogott: tervet 
szövögetett, hogyan intézze el a még 
mindig hallgatag édesapjával a nehéz 
ügyet ?

A kis rózsaszínű tábori lapot az 
öreg kedvenc néplapja fölé tette az 
asztalra. K>osont aztán a szobából. 
Ott kinnt várta, az udvari ablak alatt 
leselkedett, mikor megy az öreg uj-
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soktól követeljük ezt, magunktól vár
juk el első sorban. Akármilyen sú
lyos a jelen, akármilyen aggasztó a 
jövő, ha a helyes alapon, a Krisz
tusba vetett hitből fakad szent élet 
fundamentumán állunk és ha ezen a 
fundamentumon lelkes buzgósággal és 
erős hitlel, fogyhatatlan reménységgel 
és törhetetlen kitartással építünk, 
akkor a múlt idők zivataros napjai
ban készült szálló ige ma is, most 
is, igaznak bizonyul nemzetünk tör
ténelmében : Praesens vimperfectum
perfectum futurum: tökéletlen jelen, 
tökéletes jövő!

-  Vége. —

A méhészetről.
Július, augusztus és szeptember 

havi teendők.
Legelső teendőnk az elrajzott tör

zsek átvizsgálása, mi abban áll, hogy 
meggyőződést szerzünk az anya meg
termékenyítéséről. Az esetleg anyátlan 
törzsek meganyásítandók, vagy fedet
len fíasítás beadásával, vagy pedig 
tartalék anya beadásával, mi az előbb 
említett eljárásnál sokkal jobb, mivel 
a törzs nem néptelenedik el, mert 
néhány nap alatt az anyakalitkába 
zárt anya szabadon bocsáttatván, az 
azonnal elkezdi a petézést s a törzs 
újra életképes.

Ép így járunk el az álanyás tör
zsekkel, ha t. i. még elég népesek. 
Csak azt kell itt megjegyezni, hogy 
ezek csak az anya beadásával tehe-

ságját olvasni?
Nem sokáig kellett Veronkának 

várakozni. Megitatta az öreg a mar
hákat, ment aztán lassú, vontatott 
léptekkel a szobába. Már az újsághoz 
nyúlt, mikor megpillantotta rajt a tá
bori lapot.

Pürkészőleg tekintett körül a haj
lékban, hogy nincs e más valaki is a 
szobában, csak aztán vette kezébe s 
olvasta mélyen elmerülve a fia sorait.

Az estén, vacsora után Veronka 
levélíráshoz fogott, mielőtt azonban 
kalamárisba mártotta volna a tollát, 
a kályha melletti, padkán pipázgató 
apjához fordult:

Édes apám |Jevele( írok tyarcinak.
—  Csak írj., Rá érsz !
—  Mit Írjak neki!
— , Amit akarsz.
—  *Amit al^arpk? . . .  tlá t, ajtkor 

a?t js  megírhatom .n e k i,.h o g y ^ m  
hprags*ikf már ,£des apá /n ? .. .

tők életképessé. Hogy az ily álanyás 
törzsek az anyát elfogadják, kisze
dendő a kaptárból az Összes építmény 
a méhekkel együtt, a keretekről pedig 
a nép leseprendő s úgy adandó be 
nekik az anyakalitkába zárt anya. 
A lesepert nép visszaszáll a kaptárba, 
de az álanyák nem szokván meg a 
kirepülést, ott künn maradnak és el
vesznek. Az álanyáktól ily módon 
megfosztott s elárvult törzs az anyát 
örömmel* fogadja s a törzs csakha
mar életképes d^sz.

Augusztus hóban előkészítjük a 
méhtörzseket a betelelésre. A gyenge 
törzseket egyesítjük. Ez úgy történik, 
hogy az egyesítendő kaptár anyát el
vesszük s készítünk vele úgynevezett 
tartalékanyát Az így megárvult törzs
höz másnap hozzáverjük a másik 
gyenge kaptár méheit. Ezt pedig úgy 
tesszük, hogy a meganyátlanított törzs 
méheit jól meglocsoljuk mézesvizzel, 
ép így a vele egyesítendő törzs népét 
is. Már most az így összevert s mé
zes vízzel meglocsolt törzs népe nya-> 
lakodás közben egyszagot vesz fel s 
nem gyilkolják egymást. Mégis taná
csos az egyesítendő kaptár anyját 
egyesítés előtt egy napra anyakalit
kába tenni, nehogy esetleg az egye
sítés alkalmával leszurassék. Ugyan
csak e hónapban megszükitendők a 
repülőlyukak a kaptároknál a halál- 
fejű lepke mézrablása ellen, mi vagy 
Hannemann-féle ráccsal, vagy kis szö
geknek a repülőlyukakba való beve- 
rése által úgy történik, hogy a méhek 
ki és be járhassanak, de a lepke nem.

—  Megírhatom ?
—  Haj, de szörnyű gyalázatos 

rossz dohányt adott ma a bótos! 
Megesz vele a méreg!. . .

— Hát nem haragszik?... Meg
bocsátott már? — kérdezte Veronka 
rángatózó szempillával.

Bakos felkelt, nagy nyögéssel a 
pádról s kiment felelet nélkül a szo
bából.

Hol járt, hol nem járt, biz bele
telt másfél óra, mire ismét bekopo
gott . . .  Veronka be is fejezte a leve
let, a borítékot készült beragasztani.

—  Jó, hogy jön már édes apám. 
H át . . . ,  bele irjam-e azt a levélbe? 
Most már leragasztom a borítékot, 
—  tartotta nyelvec&kéjéhez a boríték 
epyves részét.

Mereven nézett a zord, ember, pár 
pillanatig, aztán ..ju rtán , lökte ki a 
szót:

— Ijrd!
—  Köszönöm, édes jó. apám 1. . .

Szeptember elején bekövetkezik a 
szüret, de egyszersmind a télire való 
berendezés is. Most tehát hozzá kell 
fogni a kaptárok átvizsgálásához. 
Szem előtt tartandó az, hogy a jó 
telelés biztosítja a jövő évi méhész
kedés sikerét. Azért tehát meg kell 
győződnünk arról, van-e erőteljes, ép, 
fiatal anyja a törzsnek? Ha nincs, 
adunk neki egyet a tartalék anyák 
közül. A betelelés Dzierzon kaptáiban 
úgy történik, hogy miután kiszedtem 
az összes kereteket, már most a kö
vetkezőkép rendezem be a kaptárba 
azokat. A költőtér alsó keret sorába 
legbelülre berakom mind a méhtáp- 
pal (kenyér) telt lépeket, utánna a 
félig mézzel telt és fiasításos lépeket. 
A felső keretsorba jönnek a befede- 
lezett mézzel telt keretek, úgyhogy 
legelői tesznek egy félig mézzel telt 
keretet, még pedig a keret üres olda
lát a kaptár oldalához fordítva a mé
zes felét befelé fordítva. Ezután jön
nek a befödelezett mézzel telt keretek 
annyi, hogy összesen legalább 8 - 9  
kg. méze legyen, és végre egy félig 
mézzel telt keret úgy, hogy a mézzel 
telt lap befelé, az üres lap kifelé az 
ablakhoz legyen illesztve. Ami a köl
tőtérből felesleges marad és a méztér 
összes kerete, az a haszon. A röp- 
lyukakat jól el kell látni vagy szö
gekkel, vagy bogánccsal, hogy az 
egerek be ne hatolhassanak. A méz
teret sarjuval, vagy mohával kitöm
jük, s ha van jól zárható meleg mé
hesünk, abba — vagy pedig ha jó 
méhesünk nincs, kamrába —  de min-

M ár bele is írtam ! —  rebegte Ve
ronka ragyogó szemmel s letette a 
levelet az asztalra anélkül, hogy le
ragasztotta volna.

Az asszonyok már ágyban pihen
tek, Veronka is elbújt takarója alá, 
mígnem mindannyiukra boldogító, 
édes álom borult. Csak a gazda ült 
még az asztalnál az újságba temet
kezve.

Egyszercsak felkelt óvatosan az 
asztal mellől s lábujjhegyre állva te
kingetett az alvókra. Majd ugyanoly 
csendben visszaült az asztalhoz. Ki
húzta a borítékból a levelet s olvasta 
sokáig, aztán a tollat vette vaskos 
törődött kezébe. A levél végére írt 
valamit vastag vonásokkal.

Másnap reggel Veronka újból át
akarta levelét olvasni, mielőtt póstára 
vitte volna s meglepetve látta, hogy 
a boríték le van ragasztva.

(Folyt kőv.)
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den esetre olyan helyre, hol mind az 
idő viszontagságai ellen védve; mind 
pedig az állatok és emberek hábor
gatásától mentve lesznek, télire el
helyezzük. így elrendezve lévén kap
táraink, bátran nézhetünk a télnek 
elejbe.

Reicher Gyula
nyug:, evang. lelkész 

és méhész.

Az orosz bolsevizmus.
A „Mustármag“ című lap közli egy 

lelkipásztornak a levelét, aki az orosz bo l- 
seviki uralom alatt álló balti tartományból 
való. A levél a következőket mondja az 
orosz bolsevizm usról:

„A  vallást a jó l ismert recept szerint 
magánügynek jelentették ki. Az isten- 
telenség párlüggyé lett. Nyilvános vagy 
állami intézetekben semmiféle vallásos ké
pet vagy beszédet nem tűrnek. A hitokta
tást s a kezdő imádságot az iskolákban 
eltörölték. A templomokat megszenségtele- 
QÍtették. A szószékről a kommunista veze
tők badarságokat és istenkáromlást szóltak. 
A Sátánt ünnepelték, mint az első kiváló 
forradalmárt, aki az embereket kiszabadí
totta az Isten rabságából. A munkásindulót 
a csőcselék a templomban orgonakíséret
tel énekelte, a játékra az orgonistákat kény
szerítették. Hogy az evangéliom hatalmát 
megtörjék, mindenekelőtt n< hány lelkészt 
fogtak el az 1905/6. évi forradalom idején 
mutatott „forradalomellenes magatartásuk“ 
miatt. M arnitz és Treu lelkészt kivégezték. 
Rigában is úgy történt, m int előbb Eszt- 
landban és Eszak-Livlandban, hol Halma 
professzort, Hesse, Pauker, Adolphi, 
Schwartz és Jende lelkészek az evangélium
ért a halálba mentek. Minden összejövetel 
el volt tiltva. T itokban jöttünk össze, hogy 
imádsággal erősítsük egymást és áldást 
könyörögjünk a gyüle <ezetre. A templomok 
mindjobban megteltek, a lelkészek elfoga- 
tása folytatódott, míg végre valamennyire 
kiterjedt. A régi kiérdemült aggastyánokra 
is rátették a kezüket, mert az elfogott gyü
lekezeti lelkipásztorok helyére mertek lépni. 
Eckhardtot a szószékről, Hoffmannt az o l
tártól ragadták el, m ikor a konfirmandu
soknak az úri szent vacsorát osztotta ki. 
A börtönfjlyosókon találkoztunk s köszön
töttük egymást. Igazi keresztyénüldözés volt. 
Az egyiket választás elé á llíto tták : Tagadd 
meg a Krisztust, különben golyót kapsz 1 
A másiknak ezt az ajánlatot te tték : ígérd 
meg, hogy abbahagyod a lelkészkedést, 
akkor szabadon bocsátunk! A legnehezebb 
számomra nem a börtönbeli durva bánás
mód volt, nem is az alacsony munkák, 
amikre kényszeritettek bennünket: járvány 
idején pöcegödröket tisztítani, trágyát k i
hordani a városból taligákon, nem is az 
ütések és a gyalázó szavak, melyekben 
mint minden más társam, bőven részesül
tem, hanem az volt a legnehezebb, m ikor 
egy szemérmetlen testvizsgálat után a fog
ház vezetősége (csupa elállatiasodott sze
mély) el akarta venni ujtestamentumomat, 
amelyet mindig kabátom zsebében hordtam. 
Hetekig tartó borzasztó várakozás után 
következett a szabadulás: balti és német 
csoportok jöttek. A bolsevikik dühükben, 
elmenekülésük előtt még 32 túszt megöltek 
a börtönökben. Ezeknek a mártírhaláláról

ígv számol be az a lelkész, aki az utolsó 
pillanatban megmenekült a h a lá ltó l: „M ily  
megragadó módon haltak meg. A fiatal 
Grüner lelkész énekelve ment a vesztő
helyre : „E lném ult egyszer énekem . . . “ 
Maguk a hóhérok is meg voltak illetődve, 
s csak akkor lőttek, m ikor az utolsó hang 
is elhallatszott. Bötticher városi misszio
nárius prédikált,*m ig a golyó be nem zárta 
száját. K lót Marion hangversenyénekesnő, 
k i a fogság alatt is sokszor felüdítette társ
nőit ez énekkel: „Ha én nem tudom is az 
utat, Te jó l tudod“ , újra elénekelte, m ikor 
kivezették s ennek a nemes, 21 éves leány
nak hóhérai előtt csak egy kívánsága vo lt: 
„Csak most ne legyek gyenge.“ Eckhardt, 
aki társait, akiket cellájából a kivégzésre 
kivezettek, imádkozva kísérte ki. Néhány 
perc múlva maga is a vesztöhelyhelyre 
került. Halotti beszédéhez ezt a textust 
választotta: „Az én részem kies helyre 
esett.*

Helyreigazítás. Lapunk 26—27-dik
számában a „Rákóczy harangja“ c költe
mény leközlése alkalmával két sajtóhibát 
követtünk el. És pedig fe lü lrő l a 14-ik sor : 
„S z e l íd  h a n g já t  le lk ü n k  h iá b a  ne le sse “  
k im arad t; a második hasábban felü lrő l a
17-ik sorban „ U r is t ’n e m * helyett „ e lvesz 
n e m “  olvasandó.

H E T I  K R Ó N I K A .
A p o lit ik a i he lyze t. A hetekig tartó 

válság a Teleki-korm ány alakítással véget 
ért. A kormány bemutatkozása is megtör
tént a nemzetgyűlésben. Egy néhány ége
tően sürgős, komoly feladat megoldását 
várják mindenek az új korm ánytó l; a jövő
jét azonban teljesen bizonytalannak tartják.

Teleki gróf beköszöntő beszéJe tele volt 
értékes tartalommal. Az a része, amelyben 
Magyarország Európa védő szerepét ecse
telte a Kelet legújabb veszedelmével, az 
orosz bolsevizmussal szemben s egyáltalán 
mindaz, amit külső po litika i vonatkozásban 
mondott, nemcsak okosságával, hanem 
mélységével is a legteljesebb elismerésre 
tarthat számot

A belső politika különböző ágazatait 
közelebbi és messzebb eső céljait felkaroló 
fejtegetése is rendkívül értékes. Nincs azon
ban tudomásunk arról, hogy egyházunkat 
annyira érdeklő 1848: XX. t -c. leendő vég
rehajtásáról megemlékezett volna

A magyarság tüntetése Komáromban. 
A megszállott Felvidék magyarsága, amely 
eddig szervezetlensége folytán a megszállók 
és az internacionálista-pártok terrorjával 
szemben minden védelem nélkül állott, 
jú lius 4-én Komáromba küldte képviselőit 
a Magyar Népszövetség zászlóbontására. 
Megjelentek az összes felvidéki városok 
küldöttségei, közel száz magyar község k i
küldötte, továbbá az összes komáromi 
hatóságok és egyesületek. A magyar feltá
madás elöünnepe volt a komáromi nagy
gyűlés előjele a jövendő nagy d csőségnek 
és a nagy és boldog Magyarországnak. 
Felemelő érzésekkel töltötte meg a jelen
volt magyarság ezreit, akik a Himnusz 
hangjai mellett a legpéldásabb rendben 
oszlottak szét.

Az o rvostudom ány szenzáció i. Az 
orvostudomány szenzációs felfedezéseinek

hírei keltek szárnyra a napokban. Az 
egyik a vérbaj uj fyóg y itása : Kollé tanár, 
Ehrlich utóda annak az intézetnek az élén, 
ahol a Szalvarzant felfedezték, rájött a 
Szalvarzannak egy uj hatásos fajtájára, az' 
ezüstszálvarzanra. Az ezüstszálvarzan a 
vérbetegség előrehaladottabb stádiumában: 
paralitikusoknál, tabeszeseknél és maláriá- 
soknál is meglepő hatással alkalmazható. 
A másik felfedezés a megifjodás problé
mája. Steinach bécsi egyetemi tanár bizo
nyos szekréciós mirigyeken igy a puber
tás-m irigyen végzett csekély operációval 
kísérletezett s az eredmény: az elaggott 
egyedeken gyors megifjodást lehetett ész
lelni. Felfedezésével az emberi életet körü l
belül felényire meg lehet hosszabbítani. 
M ig az egesz világon valami félszeg zava
rosság vonul vég ig : örökös pártoskodás, 
az átlagember homokba dugott fejjel csak 
a maga érdekeit forszírozza, addig az 
orvostudomány kiválóságai szorgos kuta
tások után meglepő eredményeket produ
kálnak. Egy foglalkozási kör, ahol komo
lyan dolgoznak 1

Szívleljék meg a mi gazdáink is. Az
osztrák parasztok birodalm i szövetségi taná
csa felhívást intézett tagjaihoz, amelyben is
merteti a gabonaforgalomban beállott válto
zásokat. A viszonyok ott is hasonlóak a 
m ieinkhez: A termés bizonyos részét 
minden gazda köteles megállapított áron 
beszolgáltatni és ha ebbeli kötelezettségé
nek eleget tett, fölöslegével szabadon ren
delkezhetik. A szövetség felszólítja tagjait, 
hogy lelkiismeretesen adják be a rájuk 
kivetett mennyiséget majd így fejezi be 
fe lh ivásá i:

„Szolgáltassátok részeteket gyorsan 
b e ! Fölöslegeteket azonban semmi esetre 
se adjátok át zsidó kereskedőknek, akik 
el fognak titeket özönleni. Az uzsoraárak 
ne csábítsanak benneteket I Támogassátok 
gazdasági szövetkezeteiteket! Ha van feles- 
legtek, úgy adjátok azt ezeknek á t ! Kép
viselőitek, akik érdekeiteket megértő szív
vel védelmezik, sürgősen kérnek bennete
ket : Ne hagyjátok, osztrák parasztoktól, 
tisztességes neveteket meggyaláztatni I 
Segítsetek szegény hazánkon, nyújtsatok 
segítő kezet a fogyasztási helyeken ínséget 
szenvedő testvéreknek. Le az uzsorával! 
Legyetek kötelességtudók!“

A Magyarország e lle n i bojkott miatt 
a bécsieknek kell takarékoskodni. A városi 
villanygyár már körlevélben értesítette a 
gyárakat, hogy ne fogyasszanak megenge
dettnél több áramot, mert elleoesetben 
kénytelen lenne a többfogyasztást a követ
kező hónap fogyasztásába beszámítani. A 
keresztény szocialisták a bo jkott és főleg 
Bécs kiéheztetése miatt kemény vádakkal 
ille tik  az osztrák szociákdemokratákat. 
Kuntschak, a keresztény szociálisták vezére 
szerint a bojkott az osztrák államkincstár
tól négy m illiá rdot rabol el és az osztrák 
néptől pedig négy hónapra való gabonát, 
amit könnyen beszerezhettek volna a szom
szédos Magyarországból szállítási engedély 
és szállítási nehézségek nélkül.

Magyar orvosok tragédiája. Jönnek 
haza messze Szibériából a magyar hadi
foglyok. Legutóbb is utrakelt egy nagyobb 
csoport, köztük 11 magyar orvos. Krasz- 
nojarszkban való átutazásuk közben meg
tudták, hogy az ottani fogolytáborban 
irtózatos tífuszjárvány dühöng. Az orvosok 
elhatározták, hogy ott maradna), a járvány 
leküzdésére. Ellenmérget kezdtek gyártani 
s annak hatását önmagukon akarták k ip ró 
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bálni. Valami tévedés folytán azonban 
ellenméreg helyett mérget készítettek s a 
11 szerencsétlen orvos belepusztult.

Kun Béla szökése. Tudvalévő dolog, 
hogy Kun Béla és több kommunista társa 
Bécsbői megszökött. Swinemündenben 
azonban a németek elfogták őket. Kun 
Béláék megszöktetését az osztrák koimány 
maga készítette elő.

Eugénia császárné. Nagy idők tanúja 
vagy nagy tanúja az Időknek halt meg — 
Spanyolországban. 111. Napoleon özvegye, 
Eugénia császárné 94 éves korában. Mintha 
csak arra várt volna, hogy Elzász-Lotaringia 
visszakerüljön Franciaország birtokába, 
mert .ezek a tartományok akkor szakasz- 
tattak el, amikor ő lebukott a szédítő ma
gasságból, a hova sorsa felvitte: a császári 
trónról. Egy régi világnak szinte utolsó 
alakja volt. Egykor ragyogó csillag, ötven 
év óta bujdosó bolygó. Gyászban járt 
azóta. Gyászolta az elveszett birodalmat, 
elvesztett férjét és elvesztett egyetlen fiát, 
aki nem tudni, a zulukafferek nyilától, 
vagy politikai orvfegyvertől esett-e él Dél- 
afrikában.

Véget ért a spaai konferencia. Né
metország aláírta a szénszállításra vonat
kozó szerződést és ezzel az aktussal véget 
is ért a spaai konferencia, mert a jóvátétel 
kérdésének megvitatását későbbi időre 
halasztották. Minden jó, ha jó a vége s 
igy az érdekeltek a spaai konferencia ered
ményével is meg lehetnek elégedve. Az 
utolsó napokban óráról-órára változott a 
helyzet és bizony nem egyszer már alig 
lehetett a jó végben hinni, de az óriási 
felelősség tudata mindkét résznek paran
csoló kötelességévé tette, hogy ne az érzel
meik után menjenek, hanem az értelemre 
hallgassanak. Ez még az utolsó ülésen is 
világosan kifejezésre jutott.

A délszlávok országa, melynek fen- 
hatósága aid remélhetőleg csak rövid ideig 
hazánk leggazdagabb területei estek, kul
turális szempontból nagyon há'r-nnaradf. 
A délszlávok földje az analfabéták tipikus 
hazája. Erre nézve jellemző az új délszláv 
választóíörvény rendelkezése, mely meg
határozza, hogy a választás golyóval és 
nem szavazólapokkal lesz megejtve.

egyházi közélet:
Új esperes. A soproni alsó ev. egyház

megye esperésévé Hérints Lajos farádi lel
készt, volt egyházmegyei főjegyzőt válasz
totta meg.

Lelkészválasztás. A varsádi gyülekezet 
lelkészévé Dörmer Frigyest pinkafői lelkészt 
választotta meg.

Lelkész értekezlet. A rábalapincsvölgy- 
menti evang. leikészek Ókörtvélyesen Ráj- 
tér János lelkész, alesperes elnöklete alatt 
lelkész-értekezletet tartottak, amelyen a 
gyülekezeteket érdeklő folyó ügyeket be
szélték meg.

A tanítók lakbérpótléka. A vallás- és 
közoktatásügyi miniszter a tanítók részére 
az utalványozás alatt lévő 35 százalékos 
lakpénzpótlékot engedélyezte és egyben 
utasította az illetékes adóhivatalokat, hogy 
azt július 1-től kezdődőleg a jogosultaknak 
bélyeggel ellátok nyugtájára kifizesse.

A keresztyén egységről. A tiszánin-' 
néni református egyház Miskolcon tartotta

évi közgyűlését. Farkas Géza kamarás és 
mások indítványára kimondották, hogy a 
keresztyén Magyarország biztosítására föl
tétlenül szükségesnek tartják a keresztyén 
felekezetek szoros együttműködését. Har
colni kívánnak a cselvelők és a túlzók el
len, akik éket vernek a keresztyén feleke
zetek közé és igy gátolják meg a magyar 
keresztyén eszme érvényesülését. A köz
gyűlés további folyamán Mitrovics Gyula 
debreceni egyetemi tanár indítványt terjesz
tett be az 1848. évi XX. t.-cikk mielőbbi 
végrehajtásáról.

Egyházmegyei gyűlések. A győri 
egyházmegye június 29-én tartotta köz
gyűlését Győrben. Dr. Fischer Gyula fe l
ügyelő megnyitó beszédében hangsúlyozta 
azokat a károkat, melyeket a proletárdikta
túra szült. A kormányzót a közgyűlés táv
iratilag üdvözölte. Az esperesi jelentés és 
a különböző bizottságok általában véve ör
vendetes képet tártak fel az egyházmegye 
és a gyülekezetek állapotáról. Követelte a 
közgyűlés az 1848 : XX. t.-c. végrehajtását, 
a lelkészeknek a köztisztviselőkkel egyenlő 
elbánásban való részesítését, és javaslatot 
terjeszt fel a kerülethez a különböző evan
gélikus egyletek és szövetségek összponto
sítása érdekében. Az egyházmegyei gyám
intézet elnökévé Horváth Béla csikvándi 
lelkész, jegyzőjévé Szalay Mihály lovász- 
patonai lelkész választatott. A közgyűlés 
alkalmával Mayer Oszkár gyámintézeti el
nök a szórvány gondozás céljaira ötezer 
koronát adományozott.

A veszprémi evang. egyházmegye július 
hó 14-én, Pápán tartotta ez évi közgyűlé
sét. 13-án délután az egyes bizottságok 
tartották üléseiket. Mint vendégek vettek 
részt a gyűlésen Horváth Sándor ny. espe
res és a dunántúli egyházkerület nyugal
mazott püspöke, Gyurátz Ferenc. A jelen
levők bámulattal s őszinte örömmel látták, 
hogy a tiszteletreméltó ősz püspök még 
ma is teljes birtokában van azoknak a 
szellemi erőknek, melyek évtizedek előtt 
az egyházkerület vezérévé tették. Bölcs ta
nácsai még ma is osztatlan figyelmet keltet
tek ; erőteljes hangját nem egy fiatal lelki
pásztor megirigyelhetné. A közgyűlést meg
előző gyámintézeti istentiszteletet dr. Mo- 
hácsy Lajos ehm.-i főjegyző végezte. Az 
esperesi jelentésben, mely két esztendő le
folyt eseményeit ismertette, érdekesen ki
emelkedett az a rész, amely arról szól, 
hogy egy a kommunizmussal kapcsolatos 
fegyelmi ügyben az egyházmegyei elnökség, 
püspök úrral egyetértőleg, még a kommu
nizmus virágjában megindította a vizsgá
latot, amely körülmény az egyházmegye 
történetében, a vezetőférfiak bátorságának 
tanúbizonyságaként marad följegyezve. 
Megállapítást nyert az is, hogy az egyház
megye tanítói kara a kommunizmus alatt 
a legelismerésreméltóbb hazafias magatar
tást tanúsította, úgy hogy a tanulóifjúság 
helyes irányú nevelését az ő kezükben az 
egyházmegye továbbra is teljesen biztosítva 
látja s bizonyos, hogy a vallásoktatásnak, 
ott, ahol azt ők végzik, meg is lesz a kí
vánt eredménye; de a közgyűlés mégis 
arra az álláspontra helyezkedett, hogy ahol 
csak lehet, legalább a kátétanítást a lelké
szek végezzék, mert nagy szükség van 
arra, hogy a gyülekezetek ifjúsága ne csak 
a szószékről ismerje lelkészét, hanem vele 
már az iskolában is közvetlenebb s ben
sőbb érintkezésbe jusson. A közgyűlés 
nagy lelkesedéssel tette magáévá a nép
iskolai bizottság indítványát, amely szerint

Magyarország földrajza továbbra is a régi 
módon és a régi keretekben tanítandó, 
mert hazánk területe megcsonkításának 
jogosságát és a megcsonkítás végleges
ségét soha el nem lehet ismerni. Jegyző
könyvben örökítette meg a közgyűlés bold. 
Bognár Endre, volt e. e. e. gyámint. elnök 
emlékét, aki a pápai gyülekezetnek tekin
télyes vagyont hagyományozott. Arról is 
szó volt az egyházmegyei „Belmissziói 
Egyesület“ jegyzőkönyve kapcsán, hogy a 
„Belmissziói Egyesület“ és a Luther-Szö- 
vetség munkáját össze kellene kapcsolni, 
mert céljuk és munkaeszközeik közösek, 
úgyhogy egymást sokszor zavarják; s a 
két egy célú egyesületben a munkaerők 
szétforgácsolódnak. Kimondta a közgyűlés, 
hogy azok az egyházi tisztviselők, akik a 
szabadkőműves páholyok tagjai, fosztas
sanak meg hivataluktól. Különösen sok szó 
eselt az újabban mind sűrűbbé váló fele- 
kezetközi sérelmekről; reversaiis vétel és 
egyéb lélekhalászó eszközöknek felháborító 
alkalmazásáról, az u. n. „keresztény kur
zus“ nagyobb dicsőségére. Ezzel kapcso
latban elhatározta az egyházmegye, hogy 
mindenféle sérelmeink orvoslása céljából, 
az 1848-iki 20. t.-c legteljesebb végrehaj
tása tárgyában, felír a kerülethez. Kár, hogy 
a fontos ügyeket tárgyaló közgyűlésen egy
házmegyénk világi tisztviselői közül, a vi
dékiek majdnem mind távol maradtak, 
kivéve a tanítókat. Az ő nagyfokú érdek
lődésüknek köszönhető, hogy az egyhm. 
gyűlés napján tartott tanítóegyecületi gyűlés , 
oly népes és érdekes lefolyású volt. Sze
rencse, hogy azért mégis vannak olyan 
derék világi féifiaink, mint dr. Kluge Endre 
egyhm. felügyelő, aki az egyhm. ielkészi 
gyámoldának felajánlott 1000 K adományá
val keltett osztatlan elismerést, vagy mint 
Bélák Endre, a pápai gyülekezet felügyelője 
s Mihályi Sándor egyhm. főjegyző, akik a 
tanácskozásban való éiénk részvételükkel 
tűntek ki.

A vasi közép evang. egyházmegye július
19-én tartotta ez évi rendes közgyűlését 
Szombathelyen. A közgyűlést megelőző na
pon július 18-án volt az egyházmegyei ta
nító egyesület közgyűlése Róth Kálmán 
elnöklete alatt. Mindkét közgyűlésen meg
jelent Kapi Béla püspök. A soproni alsó 
egyházmegyei tanító egyesület nevében pe
dig megjelent Fodor Miklós tanító. Ugyan
csak megjelenésükkel kitüntették a tanító
ságot Kapi Gyula ny. igazgató és Koroknay 
István tanfelügyelő. A tanítógyűlésen a 
tanítóságnak a megváltozott időknek meg
felelő magatartásáról tárgyaltak Elhatároz
ták, hogy az egyes tárgyakat nagyobb köz- 
gazdasági érzekkel tanítják, nagy súlyt he
lyeznek a nevelés valláserkölcsi alapjára 
és a hazafias szellemre. Kimondotta a ta- j 
nító egyesület a legnagyobb lelkesedéssel 
egyhangúlag, hogy a földrajz oktatásánál 
a gyermekeket Magyarország régi eredeti 
határaira tanítják, s ezzel is belenevelik az 
ifjúságba azt, hogy az elrabolt területekről 
nem mondunk le soha.

Az egyházmegyei gyűlést Sarudy Gyula 
nemescsói lelkész imája után László Kálmán 
dr. egyházmegyei felügyelő nyitotta meg, 
amelyben a munkás egyházs^ereíet nagy 
szükségét hangsúlyozta. Utána Zongor 
Béla esperes előterjesztette esperesi jelen- : 
tését, amelyben beszámolt az egyházmegye , 
gyülekezeinek két évi életéről és műkö
désérői. Az esperesi jelentés kapcsán j 
ünnepelte az egyházmegye a haza meg-  ̂
mentőjét, a kormányzót, háláját nyilvá- j



1920. augusztus ). HAfcANQSZÓ. 191.

nitotta a hadseregnek, tiltakozott az erő
szakos béke és az ország integritásának 
megcsonkítása ellen. A vendvidéki hívek
nek a magyar állameszméhez való törhe
tetlen és valóban megható hálára kötelező 
ragaszkodásán az egyházmegyei közgyűlés 
meleg elismerését nyilvánította. Örömmel 
vette tudomásul a közgyűlés, hogy az ev. 
hívek a kommunizmus idején egyházsze- 
retetliknek megható jeleit mutatták, kinyil
vánítván, hogy az egyházakat minden ne
héz-ég ellenére is fenntartják, az egyik 
gyülekezet 30 magyar hold haszonélveze
tének átengedésével akarta lelkésze meg
élhetését biztosítani, — máshol meg egy
házi adójuk ötszörösét, sőt tízszeresét vál
lalták e célból a hivek. \z  egyházkerület 
tisztviselőinek, akiket a kommunizmus meg
élhetésüktől fosztott meg, megélhetésének 
lehetővé tételére az egyházközségek 40 ezer 
koronát meghaladó összeget gyűjtöttek. A 
tanítóknak es a nem ev. iskolák hitoktatói
nak, akiknek legnagyobb része az állami 
tanítók sorából került ki, elismerését nyil
vánította az egyházmegye azért, hogy a 
proletárdiktatúra idején kivétel nélkül min
den iskolában rendszeresen végezték a 
vallásoktatást. A tanítók túlnyomó több
sége a kommunizmus alatt gerincesen vi
selkedett, enyhébb rendszabályra egy-két 
esetben került a sor.
- Kifejezte az egyházmegye azt a remé

nyét, hogy az új korszakban az ev. egyház 
oly elbánásban fog részesülni, amely azt 
a nemzeti eszménnk és kultúrának tett nagy 
szolgálataiért teljes joggal megilleti n 
Luther-Szövetségnek, amely az ev. híveket 
társadalmi alapon kívánja tömöríteni, szer
vezési ügye az egyházmegyében nagyon 
előrehaladt stádiumban van. A tagok száma 
ezer.

Az egyházmegye köszönetét mondott az 
egyházkerület fáradhatatlan püspökének, 
Kapi Bélának azért az apostoli munkáéit, 
amelyet egyház látogatásakor az egyház
megye gyülekezeteinek látogatásával kez
dett meg, amelynek áldásos hatása máris 
észlelhető. Köszönetét mondott a rom. kát. 
egyház képviselőinek, a polgári hatóságok-

» nak, testületeknek és egyesületeknek az 
egyházkerület föpásztorának az egvházláto- 
gatása alkalmával történt üdvözléséért.

Erélyesen követel e az egyházmegy e a 
közalkalmazottakat megillető jogoknak a 
lelkészi karra való kiterjesztései. Nagy 
örömmel vette tudomásul, hogy a tanügyi 
állapot az iskolákban kivá ló ; az iskolák 
hazafias és egyházias szelleme kifogásta
lan. Épúgy örömmel értesül arról is, hogy 
a vendvidék egy kis gyülekezete, Felsö- 
csalogánv, önálló egyházközséggé alakult 
és mint ilyen a nagykiterjedésü egyház
megyének 18-ik anyagyülekezete. A nő- 
egyletek a jótékonyság terén áldott tevé
kenységet fejtettek ki.

Végül számos egyházi belügy letárgya- 
lása és elintézése után a közgyűlés, ame
lyen az egyházközségeR képviselői a nagy 
munkaidő ellenére is szép számmal jelen
tek meg, az esperes imájával véget ért.

A vasi felső evang. egyházmegye ez évi 
rendes közgyűlését f. hó 21-én tartotta 
Rohoncon. A közgyűlésnek kiemelkedő 
pontja itt az új felügyelőnek, rohonci Pran
ger József udvari tanácsosnak egyházme
gyei felügyelővé történt ünnepélyes beikta
tása volt. A közgyűlést megelőzőleg d. e. 
10 órakor ünnepélyes istentisztelet volt, 
mely alkalommal az ünnepi beszédet Tirtsch 
Gergely dr. kőszegi lelkész tartotta. 11 óra-

l - i ,  .

kor vette kezdetét a beiktató közgyűlés. 
Bayer Teofil föesperes buzgó imával meg
nyitván az ülést, tudomására hozta a köz
gyűlésnek, hogy a megüresedett egyház- 
megyei felügyelői áilásra egyhangúlag 
Pranger József udvari tanácsost választották 
meg. Indítványozta, hogy egy küldöttség 
hívja meg Prangert a közgyűlésre Az új 
felügyelőt meleg szeretettel köszöntötte a 
közgyűlés, aki miután letette az esküt, át
vette az egyházmegye pecsétjét. Nem ke
restem — úgymond — e díszes állást. 
Amikor mégis eleget teszek e tiszteletre 
méltó egyházmegye meghívásának és a 
felügyelői állást vállalom, teszem ezt ab
ban a meggyőződésben, hogy ma minden
kinek el kell foglalnia a megillető helyet, 
ahová őt az isteni gondviselés és ember
társaink bizalma munkára hívja. Az új fel
ügyelőt az egyházmegye lelkészi kara ne
vében Rájter János alesperes, a felügyelők 
nevében Freiler Lajos kőszegi felügyelő, a 
gyámintézet nevében Geistlinger Pál felső
őri lelkész, a felsölövői tanintézetek nevé
ben Stettner Aurél igazgató, az egyházme
gyei tanítói kar nevében Karner Frigyes 
üdvözölte. Pranger az üdvözlésekre meg
hatottál! válaszolt és megemlítette, hogy a 
papi és tanítói kar szivéhez van nőve. 
Az új felügyelőt beiktatása alkalmából le
vélben üdvözölték: Kapi Béla püspök és 
Hrabovszky István tb felügyelő. A közgyű
lés ezután tudomásul vette Bayer Teofil 
föesperes és Raiter János alesperes évi 
jelentését. A külöubözö jelentések tudo
másul vétele után a közgyűlés melegen 
köszöntötte a felsölövői tanintézeteket 75 
éves fennállásuk alkalmával és nehéz fel
adatuk teljesítéséhez Isten áldását kérte. 
Schneller Aurél dr. másotífelügyelőnek be
iktatását áz öt ért családi gyász miatt ké
sőbbre halasztották.

A tiszán tú li reform átus egyházkerü
le t közgyűlése. A tiszántúli református 
egyházkerület most tartotta közgyűlését 
Debreczenben Baltházár Dezső püspök és 
gróf Degenfeld József fögondnok emöklé- 
sével. A közgyűlést Balthazár Dezső imája 
vezette be, majd gróf Degenfeld mondott 
megnyitó beszédet. Többek között ezeket 
mondotta: Az egyházkerület nagyrészben 
felszabadult az ellenséges megszállás alól. 
De a békepontok kétségbeejtik minden 
magyar hazafi lelkét, Eidélynek az anya
országtól való elszakadásában, egyetlen 
magyar ember, egyetlen református ember 
sem tud belenyugodni.

Egyházkerületi közgyűlés. Mint érte
sülünk a dunántúli ev. egyházkerület ez 
évi rendes közgyűlését Kapi Béla püspök 
és dr. Berzsenyi Jenő egyházkerületi felü
gyelő elnöklete alatt, augusztus második 
felében Sopronban tartja.

A hácsi (Somogy m.) ág. h itv . ev. 
leányegyházközség kérelme. Kicsiny 
egyházközségünk, mely a tőlünk 25 kilo
méterre levő Ecsényhez tartozik s jelenleg 
szórványaival együtt körülbelül 400 tagot 
számlál, nagy feladat megvalósítása előtt 
áll. Templomot akar építeni. Régi, vályog
ból épült templomunk, mely évszázados 
dicső múltra tekinthet viasza s melynek 
falai között nemzedékek hallgatták egymás 
után az Isten igéjét, a múlt évben össze
omlott s azóta az istentiszteleteket az erre 
nagyon alkalmatlan iskolánk termében va
gyunk kénytelenek tartani. Csekély lélek
számúnk, anyagi szegénységünk, a mostoha 
gazdasági viszonyok azonban nem engedik, 
hogy ezt a nagyfontosságu egyházi és kul

turális feladatunkat a saját erőnkből meg
valósíthassuk és hogy így a közel jövőben 
a saját templomunkban dicsérhessük az 
Urat. Kénytelenek vagyunk tehát jobb mód
ban levő s nemesen érző gyülekezeteinkhez 
fo rdu ln i: adjanak feleslegükből; ugyanez
zel a kéréssel fordulunk egyházi vezetőink
hez, áldozatkész hitrokonainkhoz, hogy mi, 
a mostoha viszonyok közt élők is része
sedhessünk az ő szivük melegéből A ren
delkezésünkre álló húszezer korona kész
pénz. és negyvennégyezer darab tégla talál
jon lelkes adakozókra é*? áldozatkész, épí
tőkre, akik egy-egy épületkővel siettek ve
lünk megépíteni az Úr szent hajlékát. A 
legkisebb adományt is szívesen fogadjuk 
és nyugtázzuk. Az adományokat és gyűjtést 
e címre kérjük küldeni: Ág. h. ev. leány
egyház pénztára Hács, u. p. Lengyeltóti. 
Somogy m. „ Annakokáért, míg időnk van, 
tegyünk jót mindenekkel, kivaltképen a mi 
hitünk cselédeivel.“ (Gál. 6, 10.) A hácsi 
ev. leányegyházközség nevében és meg
bízásából : Simon Lajos ev. tanító.

c s r lAd i ér tesítő .
Házasság. Horváth Károly és Hetényi 

Anna házasságot kötöttek Szentgotthárdon.
Halálozások. Nagy részvét mellett te

mették el Kőszegen özv. Prőhle Rudolfnét. 
Az elhunyt matrónában Prőhle Vilmos dr. 
debreceni egyetemi tanár, Prőhle Károly 
dr. soproni theol. akadémiai tanár és Prőhle 
Henrik pozsonyi esperes édesanyjukat, 
Schneller Aurél dr. felügyelő pedig anyó
sát gyászolja. — Ugyancsak elhalt Kősze
gen Stiegler Gusztávné soproni ev. lelkész 
özvegye.

H I K K K .
Benczúr Gyula meghalt. Benczúr 

Gyula festőművész, a festömesteriskola 
vezetője Szécsény melletti birtokán, Do- 
lányban, 76 éves korában meghalt.

A legfőbb á llam i számvevőszék al- 
elnöke. A kormányzó Zavadovszky Alfréd 
dr. közigazgatási bírósági itélőbirót a leg
főbb állami számvevőszék alelnökévé ne
vezte ki.

700 in te rná lta t elbocsátottak. A ma
gyar kormány az utóbbi időben felülvizs
gálta az összes internálási aktákat és en
nek eredményeként 700 internáltat elbocsá
tottak.

É letbelépett a botbüntetés. A hiva
talos lap közli a bott.üntetésről szóló tör
vénycikket. Az uj törvény értelmében az 
árdrágítókat öt évig terjedhető börtönnel 
és ötszázev er koronáig terjedhető pénz- 
büntetéssel büntetik, azonkívül felnőtt ár
drágítónak 10—25 botbüntetés, fiatalkorú
nak pedig 5—25 vesszöbüntetés jár.

A gabonaszállítási igazolványok 
ügyében a közélelmezési miniszter rende
letet adott ki, mellyel a szállítási igazol
ványok kiállításának a jogát a Haditermény 
Részvénytársaságról az Áruforgalmi Rész
vénytársaságra ruházta át. A rendelet sze
rint a gabonanemüek szállítása ezután is 
csak igazolvány alapján történhetik, még 
a szabadforgalomba kerülő mennyiség sem 
kivétel.
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Újra kifizetik a vitézség! érmek pót
díját. A forradalmak óta a vitézség! ér
mek tulajdonosainak járó pótdijat csak az 
aktiv katonai szolgálatban levők kapták 
meg. Legutóbb azonban a Hadviseltek Or
szágos Gazdasági Szövetsége átiratot ka
pott a belügyminisztertől, amelyben közük, 
hogy a vitézségi érmek pótdíját a honvé
delmi minisztérium ezentúl minden kitün
tetett katonának kifizeti A kitüntetettek 
máris jelentke/he'nek falun a jegyzőnél, 
városokban az illető katonai ügyosztályok
nál, hogy őket a kifizetéshez szükséges 
névjegyzékbe fölvegyék. Csatolni kell az 
érem adományozásáról szóló igazolvány 
másolatát.

A rutének Magyarországhoz akar
nak tartozni. Stéfán Ágost dr Ruszka- 
krajnának a rutén nép által annak idején 
megválasztott kormányzója, aki jelenleg a 
rutén nemzet képviseletében Varsóban tar
tózkodik, memorandumot terjesztett a leg
felsőbb tanács és a nagykövetek tanácsa 
elé. A memorandum hangoztatja, hogy 
Ruszkakrajna területi autonómiával Magyar- 
országhoz kíván tartozni.

A hazatért had ifog lyok figyelmébe. 
A honvédelmi minisztérium hadifogoly
osztályának (I. kerület Fehérvári-ut, Hadik- 
kaszárnya) hadifogolyakciója céljára szük
sége van a hadifogságban készült és a 
foglyok sorsát jellemző fényképekre. A 
hadifogoly-osztály felhívja mindazokat, akik 
ilyen fényképekkel rendelkeznek, hogy a 
képeket reprodukálás céljára a fenti címre 
küldjék be. A beküldők írják nevüket a 
fénykép hátára, hogy az osztály a képeket 
tulajdonosaiknak visszaküldhesse.

Merénylet Hindenburg ellen. Hinden- 
burg tábornagy lakásába behatolt egy is
meretlen fiatalember s mikor a tábornagy 
szolgájáért akart csengetni, a támadó rá
vetette magát. A dulakodásban Hindenburg 
bizonyult erősebbnek, mire az ismeretlen 
rálőtt és elmenekült. A golyó célt tévesz
tett. Az ismeretlen valószínűleg egy rabló
banda tagja.

A finnek újabb adománya. A finnor
szági magyar segitóakciónak újabb aján
déka érkezett. A tizenhétezer finn márkát 
kitevő készpénzösszeget Karhu J helsing- 
forsi bankigazgató hozta el Finnországból 
s bejelentette, hogy még körülbelül 400.000 
korona készpénz gyűlt össze Finnországban 
s ezzel együtt több vagonra menő szere- 
tetadomány fog pár hét alatt megérkezni.

Rövid h irek. Németországban felrob
bant egy municiós raktár. — Stromfeld 
Aurélt, a vörös hadsereg vezérkari főnökét 
három évi súlyos börtönre ítélték. — Olasz
ország és Jugoszlávia között a viszony 
mindjobban kezd elmérgesedni. — A cseh 
köztársaságnak minden sarkából a köztár
saságra kevéssé örvendetes hirek jönnek. 
— Az orosz szovjetkormány nem fogadta

el Anglia közvetítését a Lengyelországgal 
való tárgyalásokban. — Joachim porosz 
herceg öngyilkos lett — A délszlávok újabb 
délstájer területeket s/álltak meg jogtalanul.

A Harangszó perselye.
A „Harangszó“ fenntartására és ter

jesztésére adakoztak: Horváth Gyula Lo- 
vászpatona 20, Schwartz Emilné Nemetúj- 
vár 30, özv. Bartha Józsefné Tápiósáp 2, 
Szekeres Teréz Nagydém 20, Balogh Sán- 
dorné Fáncspuszta 10, Bobovetz Iván Bana 
20, Zongor Bda esperes Körmend 30, 
Horvath M. Károly Takácsi 20, özv. Szabó 
Györgyné Felsőpaty 20, ev. tanító Hács 20, 
Csery Kálmánné Dombóvár 10, Kovács 
Sándor Sobor 5, Balázs Lajos Szombathely 
10, Hajnal Lajos Nagysirnonyi 10, Bókkon 
Dávid 30, özv. Király Istvánná Gércze 5, 
Kollay János Zalalövő 5, Balassa Peter 
Rlak 10, Mészáros Péter Pápa 20, Győrik 
István Győr 20, Jeszenszky Gyula Csömör 
20 Macsotay István Czelldömölk 10, Sze
keres Mariska Sopronköhidtelep 10, Falb 
Mariska Győr 10, Ágoston Klementina Bükk 
10, Ments Esztike Berektompaháza 4, Puhr 
Mátyás Uraiujfalu 5, Molnár Margit Györ- 
köny 10, Farkas Lidiké Hánta 50, Barabás 
Mihály Hánta 2, Gecsényi Ignác Sárkány 20, 
Vida Györgyné Nagysirnonyi 6, als. Balázs 
Jánosné Acsád 20, Bartakovics Sándor 
Bpest 20, Szabó István Bükk 10, Wanderer 
Márton Lkomárom 100, Szőke Gizella 
Díszei 100, Hofbauer Pál ny. esperes 10, 
Porkoláb László Sárbogárd 20, Gebauer 
Irma Szob 6, Perlaky Emma Pápa 10, 
Horváth Sándor Szilsárkány 10, Berzsenyi 
Gyuláné Keszthely 100, Nagy Mihály Beled 
20, Zorkóczy Samu Bpest 30, Sándor Fe
renc Körmend 20, Koritsánszky Dénes 
Kölesd 10, Benedek Jánosné Kölesd 4, 
Pápai Nőegylet 100 koronát

S zerkesztő i üzenetek.
Egy falusi leány levele. Sajnálatunkra 

nem közölhetjük. Ha a „Gondolatok“ című 
cikk beválik, közöljük. Az egyik költeményt 
alkalomadtán beosztjuk. — Régi olvasó. 
Utópia : álomország, elérhetetlen ábránd; 
frázis: üres szóbeszéd, amelynek nincs 
mélyebb tartalma; freskó: falfestmény; 
degenerált: e lfa ju lt; destructio: rombolás; 
destructiv irodalo n : erkölcstelen irányú, 
romboló hatású irodalom.

EgY jó erkölcsű perfekt sza
kácsnő s egy főzni tudó m i n-

denes leány vagy asszony sürgő
sen állást kaphatnak. Ajánlatok 
Dávid Károlyné főjegyző neje 
Balatonfökajárra küldendők. 2—2

=  Legmagasabb kitüntetések. =
Alapittatott 1886-ban. Villamos üzem. 
Modern berendezés. Preciciós gépek.

Ajánlja elsőrendű torony-, iskola-, 
városház- és kastélyóráit különféle 
nagyságban negyed- és óraverő szerke
zettel. Tartós, szolid munka. Gondos 
kiszolgálás, legjobb anyag, több évi 
jótállás. Jutányos árak, kedvező fizetési 
feltételek. Költségvetés ingyen és bérm. 
Raktáron háború előtti anyagból készült 

órák.
Számtalan elismerő bizonyítvány.

C U K R O T ,
fehéret és világos sárga kristályt 
ajánlunk bármily mennyiségben 

mig a készlet tart.
Árajánlattal készséggel szolgálunk:

Lipp és Laekner
Szentgotthárd. 2

azonnali szállításra míg a készlet tart elsőrangú balatonmelléki B O R O K A T ;  étke

zésre alkalmas K Ő S Ó T ;  príma, rafinált fehér g a l í c i a i  P E T R Ó L E U M O T ;  
különféle Ü V E G Á R U K A T  u. m. lámpacilindert, befőttes üvegeket, sörös, boros 

poharakat s tb .; úgyszintén a raktárunkban megtekinthető különféle G A Z D A S Á G I  S Z E K E R E K E T .

Távirati c ím : L a e k n e r .  L I P P  és L A C  K  N E R
kereskedelmi üzlete, Szentgotthárd.

11,1 ' T -  ■ " ■■ ■ 11 ........■ 1 '
Nyomatott Wellisch Béla villamüzemü könyvnyomdájában Szentgotthárdon.

Ajánlunk

✓



XI. évfolyam. 1920. augusztus 15. 32— 33. szám.

«zarkeazta  
é t k iad«:

SZALAY MI HÁLY.
T áram zarkaazt«:

NÉMETH KÁROLY.

Kéziratok Lováazpatonára  
(Veazprém m egya), előfi- 
zetéal d ijak , reklam óclók  
a H A RA NQ 8ZÓ  kiadóhiva
talénak Szentgotthárdi-«  
(Vitavármegye) küldendők.

Előfizetést elfogad  
minden avang. lelkész éa 

U n it« . '

r

♦

E V A N G É L I K U S  N É P L A P .
Alapította: Kapi Béla 1910-ben.

Szerkeszti a a  kladóhlva- 
U l  veze tő je :

C Z I P O T T  G É Z A
SZ E N T O O TTH Á R D  

(Vaa várm egye.)

A „H a ra n g azó " előfizetési 
á ra : f é l  é v r e  közvetlen  
küldéaael 2 0  kor., caopor- 
to *  küídéaael (legkevesebb  

10 példány) 18 korona.
A „H a ra n g a zó “ te rje s z 
tésére befolyt adom ányok
ból szórványban lakó hí
veinknek Ingyenpéldányo

kat küldünk.
M eg je len ik  m inden vasár

nap.

A „ D U N Á N T Ú L I  L U T H E R - S Z Ö V E T S É G “ H I V A T A L O S  L A P J A .

Berzsenyi Dániel.
„A derék nem fél az idők mohától.“
Te sem félhetsz! — lm hódolunk neked, 
Ki tespedésnek gyáva korszakából 
Felráztad egykor ezt a nemzetet 1 
Pereg csendesen az Idő homokja,
Azóta száz év tűnt a múltba már . . .  
Virágot hintünk niklai sírodra 
S nagy emlékedhez lelkünk visszaszáll.

Uttalan utón tévelygett a nemzet 
Fagyos fásultság zordon éjjelén,
Bár a magyar nem szolgasorsra termett, 
Mégis lánc csörgött lábán és kezén.
De legjobbjaink híven összefogtak,
És szerteszórták szívük szent hevét. . .  
Gyújtott a szikra, lángok fel lobogtak,
S láncát a nemzet játszva törte szét.

Akkor is voltak s dőzsöltek kevélyen 
Mellüket verő farizeusok,
S még többen voltak — bujdosva az éj- 
Messiás-váró éhes koldusok. [ben — 
A szent ügyet bár százszor megtagadták 
És cselt vetettek hitvány hitszegők, —
De mindenkoron te voltál, Szabadság,
Mi Messiásunk s éltető erőnk 1

Kiáltó kérdés sir belé az éjbe:
Mi menti meg a pusztuló hazát?
Szívleld meg késő kornak nemzedéke 
Nagy Berzsenyidnek intő szózatát: 
„M inden  országnak tám asza, talpköve  
A tiszta erkölcs“ — vésd szivedbe ezt!
S nem győzhet rajtad a pokol hatalma — 
Honod falait hát erre helyezd!

Horváth Imre.

Ki tud róla?
Varga Pál, 69. gyalogezredben, 

sárszentlórinci születésű gyalogos ál
lítólag orosz hadifogságban van. Aki 
valami hírt tud róla, közölje az ev. 
lelkészi hivatallal Kölesd, Tolna m.

1—3

A bojkott és tanulságai.
A népeknek és nemzeteknek mai 

rettenetes felfordulásában, zűrzava
rában, válságában, mely felfordulás
ban, zűrzavarban, válságban — fáj
dalom —  nem egyszer az egész vi
lág élén Magyarország vezet: nem
zetünk a közelmúlt napokban Isten 
gazdag kegyelméből, az adott esetből 
kifolyólag, fényesen megállotta helyét. 
Az ellenünk f. évi június 20-án meg
indult nemzetközi munkásbojkott, amit 
nem is volt egyébként oly nehéz meg
jósolni, ami előre látható volt, csúfos 
kudarcba fuladt. Fimmen, az amszter
dami szakszervezetek szövetségének 
titkára a bojkottot beszüntetni ren
delte el.

Bizonyos fokig humoros, hogy az 
ellenünk az amszterdami nemzetközi 
szakszervezeti szövetség által kimon
dott bojkottmozgalomnak főfészke ép 
Bécs volt, mely pedig tudjuk, telje
sen reá van szorulva Magyarországra 
és amely terményeink nélkül az án- 
tánt által rendelkezésükre bocsátott 
csekély élelmiszer leszámításával nem 
képes lakósságának szükségletét ki
elégíteni. Hogy Bécsnek Magyaror
szág elleni gyűlölete ebben a mozga
lomban is milyen vak volt, mi sem 
igazolja jobban mint az, hogy a boj
kottal éppen saját dolgozó népének 
százezreit tette ki elsősorban újabb 
megpróbáltatásnak és nélkülözésnek.

Magyarországon, tudjuk, a bojkott 
csak egyeseknek, a lelketlen árdrágí
tóknak és csempészeknek, az arany
borjú imádóknak volt kellemetlen; 
magyar nemzeti szempontból legfel
jebb bosszantó tűszurás volt csupán. 
Ausztria a bojkottal kapcsolatban 
olyan csapást mért magára és olyan 
érvágást kapott, amelybe csaknem 
elvérzett.

Mi magyarok pedig ezúttal is az 
ellenünk akkora garral megindított,

de hál’ Istennek kudarcba fűlt boj
kottal kapcsolatban vonjuk le a ta
nulságokat. Becsüljük meg ezekutána 
kétszeresen azt az áldott anyaföldet. 
Becsüljük meg annak minden rögét, 
minden porszemét. Megmunkátlanul 
ne hagyjunk a jövőben egy tenyérnyi 
helyet sem, mert lássuk be végre, 
hogy itt van tulajdonképen az az erő, 
mely tiszteletet, megbecsülést paran
csol és szerez a mi számunkra.

Ne feledjük el azonban azt sem, 
hogy míg ebben a fontos, a magyar 
nemzetet újjá teremtő munkában: 
emberé a munka, az áldás Istené. 
Ha Isten gazdag kegyelme ott nem 
őrködik körülöttünk napi foglalatos
ságainkban, hiába a mi fáradozásunk.

Végül pedig lássuk be, éppen az 
adott esetből kifolyólag is, hogy az 
egész teremtett világnak ma mekkora 
szüksége van keresztyén erkölcsre, 
keresztyén gondolkozásra, keresztyén 
társadalomra, hogy a népek, nemzetek, 
a társadalmi osztályok között lévő 
ellentétek kiegyenlíthetők legyenek. 
Mert mindaz, ami egyenlőre körülöt
tünk a nagyvilágban történik, az a 
Sátánnak a kreációja: gondolkozás, 
intézmény, morál egyaránt.

Európa erkölcsi állapota.
Ir ta : Mikola Sándor.

A gazdasági züllöttséggel együtt
jár ma az erkölcsi züllöttség ami ter
mészetes, mert egyik a másikból 
következik. Amig azonban gazdasági 
züllöttség tisztán a háború folytán 
jött létre, addig az erkölcsi züllöttség 
jóval a háború előtt kezdődött, sok
kal mélyebb és általánosabb. A há
ború előtt ez az erkölcsi züllöttség 
még el volt fedve, a törvényesség 
és szemérmetesség palástjába burko
lózott, sőt a közérdek jelszavával 
álcázta le magát. Azonban a háború
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szétszaggatta a szemérmetesség és 
törvényesség látszatának a fátyolát, 
amely ezt a züllöttséget takarta. A 
háború fékjükből megszabadította az 
egyéni, a társadalmi, a nemzeti ön
zéseket és érdekeket, melyek _a neu
trális államokban is óriási bajok 
kiinduló pontjaivá váltak. Míg a 
frontokon milliók szenvedtek és éle
tüket áldozták fel, az alatt a front 
mögött az államhatalom és a társa
dalom ádáz csatákat volt kénytelen 
vívni a kiirthatatlan önzéssel és a 
lelketlen kapzsisággal.

A háború befejeztével ez a szellem 
folytatódott, sőt a nagy nyomástól 
felszabadulva, még erősebbé vált. 
Ebből a szempontból a győztes ha
talmak még rosszabb helyzetben 
vannak mint a legyőzőitek. Nincs elv, 
eszme vagy magasztos gondolat, 
nincs ember, költő, tudós vagy állam
férfi, aki a szertezüllött emberiséget 
ismét össze tudná hozni. Az embe
rek bizalmatlanok vezetőikkel szem
ben. A szociálizmus a háború előtt 
és a háború alatt még úgy a hogy 
egységesen meg tudott birkózni a 
nagyvárosi munkástömegekkel-, rend
ben és fegyelemben tudta őket tartani. 
A háború után ez a rend és a fe
gyelem megszűnt. A nagy munkás
tömegekkel vezéreik nem bírnak, és 
sokszor kénytelenek engedni nekik 
jobb meggyőződésük ellenére. A vá
rosi polgárság semmivel sem jobb 
mint a munkások, önérzetes, öntu
datos, kellően szervezett polgárság 
nincs sehol egész Európában. A  vá-

Veronka.
Elbeszélés. Ir ta : Csite Károly.

III.
—  Hát biz édesem, teljesen ma

gukon, vagyis azon múlik az egész 
dolog, szeretik-e a szép, derék fiukat, 
úgy amint kell szeretni, hogy haza 
kerülhessen a gyilkos háborúból, 
ahol minden minutába ráleselkedik 
a kegyetlen halál. . .  Mert hát én 
tudok azon segíteni, hogy haza ke
rülhessen. Nem dicsekvésből mon
dom, édes lelkeimék, de annyit mond
hatok, hogy nincs annyi lélek a falu
ban, ahány legényt és fiatal család
apádén már kimentettem, kiszabadí
tottam a biztos halálból. . .

—  De hát hogyan is menne az a 
dolog ? . . .  Én olyan érthetetlennek, 
lehetetlennek tartom !

—  Persze, hogy kigyelmednek ért
hetetlen és lehetetlen is, de nekem 
nem az . . .  Hej, több példát tudnék

rosi polgárok a legtöbb helyen meg
hunyászkodva és gyáván félrevonul
tak vagy pedig maguk is behódoltak 
a szociálizmusnak. Valóban a leg- 
visszataszítóbb látvány, amikor az 
üzérek és pénzemberek, a meggaz
dagodott kereskedők hordják a szo- 
ciálista jelvényeket és ordítozzák a 
szociálista jelszavakat. Valójában 
semmi sem könnyebb mint az, hogy 
a leghaszontalanabb semmittevő is 
kinevezze magát munkásnak, vala
mint annak sincs semmi akadálya, 
hogy akármely munkás alkalomadtán 
föl ne csapjon maga is üzérnek, 
zsarolónak, árdrágítónak vagy uzso
rásnak.

Se polgári erény, se munkáserény 
nincs sehol egész Európában, a pol
gárság és a munkásság nagy zűrza
varos tömeggé olvadt össze, amelyből 
meggyőződés és hit nélkül hangzanak 
felénk a különböző jelszavak. Mun
kások, polgárok és üzérek egyek az 
általános züllésben, a közérdeknek 
lábbal tiprásában, a magasabb erköl
csi és kulturális javaknak megveté
sében, a gazdagodási és élvezési 
vágyban. Most, amikor annyi tönkre
ment, most is mindenki, szegény és 
gazdag, müveit és műveletlen egya
ránt minél többet élvezni és minél 
kevesebbet dolgozni akar. Az üzérek 
és polgárok, akik meggazdagodtak, 
arra gondolnak, hogy még jobban 
gazdagodjanak, a munkások a 8 órai 
munkaidőre, a béremelésre, a sztrájkra, 
mindent átölelő jogaikra gondolnak. 
A gazdag még többet fecsérel örö-

a kigyelmetek falujából is felhozni, 
mert hát vannak itt is olyanok, aki
ket az én kezem munkája hozott haza 
a frontról. . . egy kis könnyű sérü
léssel, lábdaganattal, de hát hozzá
tartozóik nem sajnáltak egy kis ál
dozatot . . .

— Oh, hisz azt mi sem sajnál
nánk I . . .  Bármibe kerülne is, min
dent megtennénk, csak kiszabadul
hatna a szegény Marci fiam a nagy 
veszedelemből, hogy ne kellene min
dig azért rettegni az ember gyere
kének, hogy egyszercsak megöli va
lami átkozott golyó!

—  Nohát, biztosítom én kigyelme- 
teket, hogy még ebben az órában 
megszabadul a szép vitéz Marci le
gény a veszélyes helytől s két hét 
múltán már itthon eszi kedves asz- 
szonynéném főztét. Tessék csak elő
venni a szép legény egyik ingét é3 
azt a zsinóros nadrágját, amiben a 
legutóbbi búcsún táncolt. . .  Először

mökre mint azelőtt. Az úri nő ma 
is szőrmét borít meztelen vállára és 
nem gondol arra, hogy az ő hiú, 
drága divatja magával hozza a me
zítlábas tisztviselő gyermeket. A 
meggazdagodott üzér vígan száguld 
automobilján és nem akarja tudni, 
hogy az ő passziója feltételezi a 
vasúti mizériákat. Minden túlzott 
vagyonösszehalmozódás feltételezi má
soknak elszegényedését és erkölcsi 
leigázódását, minden formája a túlzott 
nagyvárosi élvezeteknek jelenti má
soknak snnál nagyobb szenvedését. 
Hat éven keresztül mérhetetlen sokat 
szenvedett az emberiség, de azért még 
mindig járja az őrült táncot, még 
mindig folytatódik az élvezetek és 
örömök habzsolása. Mintha egy démon 
folyton dúdolná az emberek fülébe az 
ő végítéletszerü igéjét: koszoruzzátok 
magatokat rózsákkal, holnap úgy is 
eljő értetek a halál. így fest ma 
Európa erkölcsi állapota. Csudálkoz- 
hatunk-e akkor azon, hogy a fejsze 
immár mindenfelé a fának gyökerére 
vettetett, hogy minden fa, mely jó 
gyümölcsöt nem terem, kivágattassék 
és elégetessék !

Pályázati hirdetés.
A g y ö r k ö n y i  evang. gyülekezet 

megüresedett lelkészi állására pályá
zatot hirdet. A kérvények esperesi 
hivatalnak Paks, Tolna m. küldendők. 
A pályázat lejár augusztus 20-án.

is ezekkel varázstüzáldozatot muta
tunk b e . . .  Menjünk csak édeseim 
a konyhába!

Bakosné és az öreg Ágota néni 
szinte öntudatlanul követték a ravasz, 
sunyi tekintetű, füstösképü kuruzsló- 
nőt.

Veronka az asztalnál ülve egy 
hosszabb, érdekes történet olvasásába 
merült s csak most figyelt jobban 
rájuk. Félbeszakította az olvasást, 
utánuk sompolygott. A konyhaajtó 
előtt figyelt, haílgatózott.

— Boruljanak kigyelmetek háttal i
a sparherdnek a konyhaasztalra s 
mondjanak el mozdulatlanul harminc- j 
három miatyánkot és ugyanannyi ( 
hiszekegyet, míg én az égő varázs-1 
áldozatot bemutatom. Attól fog a szép; 
legény olyan daganatot kapni a b a l-, 
lábára, amiért aztán haza bocsátják 
—  hallatszott ki a vajákos asszony 
éles hangú utasítása. i

—  De hátha megmarad későbbre
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Testvérek, mentsetek meg 
bennünket!

Messze keletről, Szibériából ezer 
és ezer magyar szívből szakadt jaj
kiáltása száll hozzánk: Testvérek 
mentsetek meg bennünket! Ezer és 
ezer hadifogságban sínylődő vérünk 
esdő és kőnyörgő tekintete int felénk. 
Segítenünk kell rajtuk, még pedig 
sürgősen. Mindnyájunknak szent kö
telessége ez. Az államnak, az egy
háznak és a társadalomnak, hatósá
goknak és magánosoknak kezet kell 
fogni, hogy önfeláldozó önkéntes 
munkával és odaadó áldozatkészség
gel járuljanak hozzá a messze ide
genben oly régóta szenvedők mielőbbi 
hazahozatalához. A mostani nehéz 
viszonyok mellett ez olyan áldozatot 
követel, hogy a külföld hathatos 
anyagi támogatása nélkül el sem 
képzelhető, már pedig a külföldnek 
erre a segítségére csak akkor szá
míthatunk, ha idegenben sínylődő 
hadifoglyaink hazaszállításának lehe
tővé tétele érdekében magunk is 
meghoztunk minden tőlünk telhető 
áldozatot. Az eddigi gyűjtések sok 
helyen számottevő eredménnyel jártak 
ugyan, de még mindig nem olyanok
kal, amelyek kielégíthetők lehetnének.

Ennélfogvá szükségessé vált, hogy 
a magyar társadalom az egész or
szágra kiterjedő rendszeresen meg
szervezett, egységesen vezetett, nagy
szabású ívgyűjtes keretében újabb 
áldozatra szólíttassék fel. Ezt a nagy
szabású mozgalmat a M O VE kebe-

is a daganat 1 —  aggályoskodott 
Borcsa asszony.

—  Sohse fájjon, lelkem, attól a 
maga szíve! Ahogy rá tudom én va
rázsolni, úgy le is tudom róla venni I 
Csak legyenek kendtek afelől meg
nyugodva. . . Hanem figyelmeztetnem 

\ kell kigyelmeteket, hogy semmiféle 
sajnálás ne legyen az áldozat irányá
ban, mert akkor a hatásának teljesen 
vége van. .  .

A következő percben láng gyűlt 
I a nagy takaréktűzhelyben, sisteregve 
I égett a katonaszabadító áldozat. A 
I kuruzslónő Valami pogány dalt du- 
' dőlt hozzá.

Veronka loppal betekintett az üveg-

Í ajtón s igen küiönös dolgot pillantott 
I meg.

Az égő varázsáldozat megtörtén- 
I tével visszatértek az asszonyok ismét 

a szobába az egyéb következő teen
dők és a jutalomdíj megállapítása 
végett. A kuruzslónő mintha hízott

lében alakult »Magyar Hadifogoly 
Mentő Mozgalom« irányítja.

A gyűjtés f. hó 20., 21. és 22-ik 
napján lesz, amikor is a megalaku
landó gyűjtőbizottságok egyes lelkes 
tagjai házról-házra járva fogják a 
gyűjtést eszközölni. Ezek az önzetlen 
lelkes férfiak és nők nem alamizsnát 
fognak majd kérni. Mindenki tehet
ségéhez mérten járuljon majd hozzá 
a hosszú évek óta fogságban küz- 
ködö fogoly véreink hazajutásának 
eredményesebbé tételéhez. Akinek ke
vesebb van, kevesebbet adjon, akinek 
pedig több van, az ne felejtse el, hogy 
a nemzet becsületbeli adósságának 
lerovásáról van szó, annyival is in
kább, mert hadifogoly honfitársaink 
hazasegítése mindnyájunk erkölcsi 
kötelessége.

Nem szabad szem elől téveszteni 
az adakozásnál azt sem, hogy a ha
zatérő hadifoglyaink joggal kérhetik 
majd számon az itthonlevőktől, a 
hazatérésük érdekében hozott áldoza
tokat és a kifejtett buzgólkodást.

Reméljük, sőt biztosan tudjuk, 
hogy ev. népünk ezúttal is tudni fogja 
kötelességét és az ő áldozatkészsé
gével ismét az elsők között foglal 
helyet. Miként eddig, úgy ezúttal is 
megmutatja, mint lesznek az utolsók
ból az elsők.

Kedves halottunk emlékét méltó
képen megörökíthetjük, ha van jó 
fényképünk róla. Fényképe után meg
rendelhetjük művészi olajfestésü élet
hű arcképét. A címet és feltételeket 
lapunk kiadóhivatala közli.

volna valamelyest a varázsáldozat 
alatt.

— Édes lelkeimék, most még hátra 
van —

—  Jaj, vigyázzanak I egy egér fut 
a padlón 1 —  kiáltotta Veronka ijedten.

— Hol, merre, szívem ?! — rémült 
meg a kuruzslónő.

— Éppen a maga lába felé futott.
— Jaj, végem van 1 . . .  Segítsenek ! 

—  sikoltozta kétségbeesetten, szok
nyáját térdig felhúzva, kapaszkodott 
fel egy székre.

—  Nézzék, csak nézzék 1 Ihol van 
ni a Marci elvarázsolt zsinóros nad
rágja ! —  mutatott Veronka a kuruzs- 
lónó lábaszárára, mire az meglepetve 
eresztette le a szoknyáját.

—  I z é . . .  kérem! — akart vala
mit szólni, de már hiába, az öreg 
Ágota néni észbe kapott.

—  Tyű, a gyalázatos csalóját! —  
nyúlt a sarokba a vastag mángorló 
botért. —  Dejszen nem teszed innét

Hősi legenda.
Legendás vitéz, harcok hős f ia !
Mellén csillogó, szép metália!
Ezüstös, aranyos! . . .
Két karja acél volt. Két karjáért kapta! 
M ikor lázban, tűzben harci mezőn hagyta. 
Összetépett é le t! . . .  Hitvese s ira tja .. . .  

*
Esti harang csendül csendes imaszóra: 
Nem hallik a lárma, elhallgat a nóta. 
Kialszik a mécses, nyugovóra tér be 
Kicsi kis falunak imádkozó népe. [zel . .  . 
Csendben imádkoznak: összekulcsolt kéz- 

*
Legendák fiának dolgos keze — karja 
Többé soha! soha !
Össze nem csukódik esti harangszóra. 
Soha ki nem tárja hitves-ölelésre 1 
Soha nem simítja jó gyermek fejére 1 
Temetőket járó zarándoklásban 
Még a keresztfát sem ölelheti á lta l!
Azt a keresztfát! . .  . mely édesanyát 
Takar! . . .
Csonka, rokkant v itéz! Legendáknak hőse! 
Imaszót ha zokog ajkad könyörgése: 
Nincsen hozzá karod reszketőn kitárni, 
Gyermeket és hitvest simogatva áld’ni, 
Bús, keresztes fejfát ölelve — ölelni, 
Hervadó virágot koszorúba kötni 1 . . .  
Bánatos éjszakák virrasztó, hős fia, 
Nincsen erős karod! — de van m etá lia !. . .  
Mutasd meg! mutasd meg arany-csillogását 
Azoknak, kik néked büszkén odaadták 
Karodért cserébe!
Mutasd, hogy nincsen az aranynak áldása! 
Vitézi éremnek nincs sok boldogsága ! . . .  
Hideg a csengésé! . . .

*
Azután szívet ké rj! -------aranyat már adtak!
Segítő jobbkezet 1 — — hiszen árván

hagytak!

Csonka, árva vitéz 1 életed példája 
Tanítson szíveket csendes imádságra . . .  
Istenes életre . . .
Magukba — szállásra! Nagy Ferenc.

ki a lábadat épségben, ha rögvest 
elő nem adod a szegény unokám 
ruháit!. . .

Az áldozati ruhák mind előkerül
tek a kuruzslónő öltözéke alól. S 
amint egérutat lelt, sietett megugrani.

—  Lássák, lássák! — szólt a kis 
Veronka szemrehányón, —  ilyen os
toba csalásnak is felü lnek...

Borcsa asszony reményevesztetten 
mélyen elszomorodva roskadt egy 
székre s könny fakadt szeméből.

— Jaj Istenem! . . .  Már most ho
gyan szabadul meg az én egyetlen 
jó fiam !. . . Nincs egy nyugodt órám ; 
sem nappalom, sem éjjelem: folyton 
attól rettegek, hogy elpusztul szegény 
gyermekem a háborúban.

Bárcsak sebesülne meg úgy. . .  
egy kicsikét. . .  mint teszem föl a 
pipás Miskáék Lajos fia, no meg a 
Pence Jóska is. Milyen szerencsések 
ők, mind a kettőjük már másfél hó
nap ófa itthon van. . .
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Jézus és a bűnösök.
Az embernek fia azért jött, hogy 

megtartsa, ami elveszett vala (Máté
18 n ), a bűnösök pedig elveszett em
berek, mert a bűnnek zsoldja a halál 
(Róm. 6 23). Az űr Jézus ép a bűnö
sök miatt jött e földre, mert azt tar
totta, hogy az igazságos emberek nem 
szűkölködnek orvos nélkül, hanem a 
betegek (Máté 9 12) Mert betegek, 
mert nekik leginkább van szükségük 
segedelemre, felkereste őket, beszélt 
velük, sőt asztalukhoz is ült (Máté 9 10). 
Zúgolódtak is azért némelyek (Luk.
19 7) és megrótták őt (Márk 2 16). Ha 
pedig ilyen barátságos összeköttetésbe 
lépett velük, határozott célja volt: 
meg akarta őket nyerni. Nem átkozta, 
nem szidalmazta őket, hanem lassan- 
kint kívánt szívükhöz férkőzni s azt 
másoktól is megkövetelte. A bűnös
sel szemben először a négyszem közti 
jóakaró figyelmeztetést ajánlotta, ha 
ez nem használna, a tanuk előtti dor
gálást, majd a gyülekezet előtti meg
rovást s csak ennek utána a teljes 
mellőzést (Máté 18 15—17). Úgy bánt 
a bűnössel, mint a jó pásztor, aki 
eltévedt juhát nem hagyja a pusztá
ban elveszni, hanem keresésére indul 
s mindent megtesz, hogy azt megta-

—  Igaz biz a, a sok rossz közül 
ez még a legjobb eset volna! —  
sóhajtja Ágota néni. —  Én is gon
doltam ám már erre. Megvallom, 
imádkoztam is: kértem a jó Istent, 
segítse haza. Ha máskép nem lehet, 
egy icipici sebesüléssel. Azonban tán 
csak vége lesz a borzasztó háború
nak.

— Úgy-úgy! Imádkozzunk érte, 
édes jó anyám !. . .  Hallod Veronka? 
Aztán te is imádkozz ám !

—  Olyanért én nem imádkozom -1 
—  jelentette ki Veronka határozottan-

—  Miért nem, te szerencsétlen 
lélek ?!

—  Nem akarom rosszra kérni a 
jó Istent.

—  Szörnyűséges egy gyermek ez I 
apja konok vére szállt bele.

— Kivertem volna én már belőle. 
Ne adj a megátalkodott léleknek va
csorát 1 —  szólt Ágota néni haraggal.

— Nem is adok ma neki! Emle
gesse meg ezt a napot . . .

Az lett a dologból, hogy végül 
mind a ketten hívták a vacsorához, 
de Veronka egy falatot sem fogadott 
el. Különben is álig evett többet a 
kis hervadó virág, mint egy madárka.

(Folyt, köv.)

lálja (Luk. 15, 4 ). Oly annyira türel
mes volt a bűnösökkel szemben, hogy 
még az áruló Júdást is közvetlen 
társaságában tűrte, pedig az ő láng- 
tekintete előtt ennek gonosz szándékai 
nem maradhattak s nem is maradtak 
ismeretlenül. Hogy pedig oly kedves, 
oly leereszkedő volt a bűnösökhöz, 
ennek oka egyrészt az ő nagy ke- 
gyelmessége, másrészt az ó nagy 
emberismerete. Kegyelmessége nem 
engedte, hogy az elveszett és elkár- 
hozott bűnösök közül egy is elpusz
tuljon, hogy olyan lélek, amelyen az 
Istenhez való hasonlatosság nemesítő 
bélyege, ha eiburkoltan is, de mégis 
ragyog, végkép elveszítené hivatott- 
ságának még látszatát is. Emberis
merete, a szívek mélyéig ható pillan
tása pedig arról győzte meg, hogy 
nincs is e földön olyan ember, aki 
bűnt, vétket el nem követett volna s 
nincs is ebben különbség, mert min
denek vétkeztek és az Istennek dicső
ségétől elmaradtak. (Rom. 3, 23). 
Mély emberismeretre vet világot az 
úr Jézus szava, melyet az írástudók
nak és farizeusoknak mondott, mikor 
azok a nyilvános bűnben levő asz- 
szonyt állították eleibe és azt kérdez
ték tőle, hogy milyen büntetéssel súj
taná őt ? Felegyenesedett akkor és 
mondá nekik: Aki ti közületek bűn 
nélkül való, az vessen először követ 
reál (Ján. 8 7 ). Tudta, hogy egynek 
sem tiszta a lelkiismerete. Ő maga 
pedig nem kárhoztatta az asszonyt.

Igaz emberismerete még mélyebbre 
engedett neki bepillantást! Nemcsak 
azt látta, hogy mindnyájan bűnösök 
vagyunk, nemcsak a rosszat, a saj- 
nálatraméltót látta rajtunk, hanem a 
jót is. Mert hála az Istennek, ilyet 
is plántált a mi szívünkbe a mi ke
gyelmes mennyei atyánk. Azért von
zódott az úr Jézus a bűnösökhöz, 
mert legtöbbjükben ott látta a szívek 
alján az igazság, a tisztaság és a 
megtisztulás utáni vágyakozást, amely 
ott dolgozik és ott tusakodik a még 
teljesen el nem romlott keblekben. 
Ez a vágyakozás hozta a bűnös asz- 
szonyt Jézushoz (Luk. 7 36), ez a 
vágyakozás viszi még ma is a lelke
ket ő hozzá. S magunk is, ha komo
lyan vizsgáljuk saját benső indulata
inkat, ráakadunk a megtisztulás utáni 
vágyakozásra. Soha szebben, soha 
szívhezszólóbban nem szólnak a né
pek legjobbjai, a nemzetek költői, 
mint mikor ennek a megtisztulás utáni 
vágyakozásnak adnak méltó kifejezést.

Ébben áll a mi Urunknak, a Jézus 
Krisztusnak óriási felülmúlhatatlan 
nagysága, hogy istenfiusága mellett

is lehajolt az emberek legszerencsét
lenebbjeihez, hogy még a legmegve- 
tettebbjein is Isten gyermekeinek kép
mását látta s arra akarta rávezetni 
őket, hogy azt ők maguk is lássák, 
hogy ez a képmás soha el nem tűnik 
róluk, hanem örökké hirdeti emberi 
méltóságukat és értéküket. Nikodé- 
mussal folytatott beszélgetésében 
mondja az úr Jézus: Nem azért bo- 
csátá az Isten az ő fiát e világra, 
hogy kárhoztassa e világot, hanem 
hogy megtartassák e világ általa 
(Ján. 3 17). Azért nem is kárhoztatja 
a bűnösöket, hanem jó útra akarja 
őket terelni.

„Samaritánusként 
Borral s olajoddal 
Gyógyítsd sebeimet 
Irgalmasságoddal.
Tébolygó juh vagyok,
Tégy jót velem, kérlek 
S nagy hálaadással 
Örökké dicsérlek“.

Dr. Tirtsch Gergely.

A Protestáns Tanítók 
Országos Szövetsége.

Segítő kézzel és támogató jószándékkal 
kell fogadni minden olyan mozgalmat, amely 
az országban szerte-széjjel működő apró 
erők összegyűjtésére vállalkozik. Az isko
lák és a tanítóegyesületek apró sejtekként 
önálló szerepkört töltenek be. Szűkös ke
reteiken belül végzett munkájuk kétféle 
irányban mutat fel eredményt. Befelé gon
doskodik a falu szellemi, erkölcsi és kis 
mértékben a gazdasági életnek fejlődésé
ről, kifelé fejlesztőleg hat a nemzet egye
temes fejlődésére. Az államhatalom birto
kosai ismerik az iskola nemzetnevelő ere
jét Mindenkor hozzáfordultak, ha gyökeres, 
nemzedékekre szóló reformokat akartak 
meghonosítani.

Magyarország átalakulóban van. A mi
nisztériumokban és a parlamentben hatal
mas koncepciójú tervek készülnek, amelyek 
nemzeti életünk minden megnyilatkozásá
ban éreztetik hatásukat Gazdasági kultú
ránkat a birtokreform, közoktatásügyünket 
az iskolai reformok, belügyeinket. igazság
ügyünket, hadügyiinket a szakadatlan so
rozatban megjelenő rendeletek és törvé
nyek lázasan formálják. Az életnek lükte
tését érezzük az alkotások sorozatában. 
Mindenkinek látnia kell, hogy van bennünk 
erő, csak még nem egészen egyirányban 
működik. A protestáns tanítóságra vár az 
a magasztos hivatás, hogy az. igazi célokat 
meglássa és azok elérésére Koncentrálja a 
különböző, gyakran ellentétes irányú erő
ket. Sikerének alapfeltétele, hogy először 
a protestáns tanítóság tömörüljön és nem
zetmentő munkájának a céljait egységesen 
állapítsa meg. Ha azok az apró sejtecskék, 
amelyek eddig külön-külön fejtették ki erői
ket, hatalmas organizmussá tömörülnek, 
fent jelzett kettős munkájukat sokkal na
gyobb hatással végezhetik. Javára válik az 
egyesnek, mert az organizmus révén olvan 
tápláló szervhez jut, amelynek segítségével
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szűkkörti életműködését az eddiginél köny- 
nyebben bonyolíthatja le. Másrészről pedig 
a tömörülés által oly organizmusnak ad 
életet, amely hatásosan léphet fel érdekei
nek megvédésére.

Az új Magyarországban olyan értéke
lésben részesülünk, amilyen erőseknek mu
tatkozunk ma, a nemzeti reneszánsz haj
nalán. Ha közönyösek maradunk, megfe
ledkeznek rólunk. Ha egységeseknek, erő
seknek, hivatásszeretőknek bizonyulunk, 
felénk fordul az ország figyelme és min
denképen méltánylásban részesülünk.

Ezeknek a céloknak szolgálatára meg
alakult a Protestáns Tanítók Országos Szö
vetsége.

Szalay József.

H E T I  K R Ó N I K A .
Nemzetgyűlés. A kormányprogramin- 

ról szóló vita során a nemzetgyűlés zajos, 
és lelkes tüntetéssel fogadta a tótok, a ru- 
thének, a németek nevében történt hűség- 
nyilatkozatokat s az erélyes tiltakozást az 
erőszakos elszakítás ellen. Majd letárgyal
ták a mezőgazdasági érdekképviseletről 
szóló törvényjavaslatot. Elfogadták a kor
mányzó jogkörének kibővítéséről szóló 
törvényjavaslatot. Egyébként pedig a nem
zetgyűlésben napok óta különböző formá
ban erős vita folyik a kenyérkérdésröl. 
Ebben a kérdésben természetszerű ellen
tét van a termelők és a fogyasztók érdeke 
között s a szabályozó rendeletet, amelyet 
a kormány kiadott, sem az egyik, sem a 
másik felet nem tudja kielégíteni.

Budapest. Az egész országnak, de bát
ran mondhatni az egész világnak érdeklő
dése Budapest felé irányul újból ezekben 
a napokban, ahol is a különböző termek
ben a birók különböző bűnöket, pereket 
tárgyalnak. A különböző perek között első 
helyen áll Tisza István gyilkosainak a pere 
a hadbíróság előtt. Az u n. októberi for
radalom első borzalmas megnyilatkozása 
az a példátlan gyáva orgyilkosság volt, 
melynek a nemzet egyik legnagyobb fia, 
Tisza István áldozatul esett. Több mint 
másfél esztendő telt el, hogy ez a világra 
szóló gaztett a hadbíróságnál nyilvános 
táárgyalás alá kerülhetett. A per előzmé
nyeiben nagy szerepe volt. mint azt a 
„Harangszó“ olvasóközönsége is jól tudja, 
Károlyi Imre grófnak, aki a pert Írásban 
és szóban szorgalmazta, sőt a vizsgálat 
sikere érdekében anyagi áldozatot is ho
zott. Az általa kitűzött jutalomdij vitte rá 
Hüttner Sándort arra, hogy a perben, per
sze csak tanúnak jelentkezzék. A Tisza per 
mellett ott van a proletárdiktatúra népbiz
tosainak a szenzációs pere, a Lipótköruti 
Klub-kávéház vérengzőinek a pere. Míg az 
első két perben a kifejlett emberben ta
nyázó fenevad vérszomját, öldöklő és pusz
tító ösztönét látjuk, addig az utóbbiban 
éretlen, kiskorú legénykék kerültek az igaz
ságszolgáltatás kezére s vették el bünteté
süket. Olt van Tombor alezredes pere is.

A lengyelek élet-halál harca. Saját- 
lagos magyar bajaink mellett tekintetünk, 
gondolatunk önkéntelenül ott pihen meg 
ezekben a napokban a lengyeleknél, akik
nek, szintén bátran mondhatni, keserű sors 
jutott osztályrészül. Az orosz vörös had
seregnek teljes előnyomulása következ
tében az ántánt elvben elhatározta, hogy

a súlyos válságban lévő Lengyelországot 
megsegíti és a bolsevizmustól megvédel
mezi. Szeretnék azonban már látni, hogy 
az elhatározást tett követé.

A nemzeti szociáldemokraták a kor
mányzó előtt. A nemzeti alapra helyez
kedett szociáldemokrata pártnak 30 ko
moly, munkásokból álló küldöttsége jelent 
meg Teleki Pál gróf miniszterelnök előtt, 
aki meghallgatta a hozzá intézett beszédü
ket és átvette emlékiratukat. Válaszában 
kijelentette, hogy ismeri a munkásság hely
zetét, tudja sorsuk mostohaságát és min
dent meg fog tenni az eléje terjesztett ké
relmek méltányos elintézésére Épen ezért 
a munkás-kérdésben a pártvezetőséget rö
vid időn belül ismét fogadja. Vele az ügye
ket alaposan és a legapróbb részleteiben 
is le fogja tárgyalni, úgy az internáltak, 
valamint a vasutasszövetség és általában 
az egész munkásságot érdeklő kérdésekben.

A küldöttséget azután Horthy Miklós 
kormányzó fogadta közel egy órás kihall
gatáson. A kormányzó a küldöttségnek 
adott válaszában többek között ezeket 
mondta:

— Vétek, ha egyetlen magyar, hazáját 
igazán szerető ember is elpusztul Olyan 
kevesen vagyunk, hogy hazánknak minden 
egyes emberre szüksége van.

Fátyolt óhajtok a múltra teríteni és ezért 
kívánom a kegyelmezési jog törvénybe ik
tatását. — Teljesen vagyontalanok vagyunk, 
megraboltak. Az ország irtózatos gazda
sági nehézségekkel küzd, s ezért minden
kinek teljes erejéből dolgoznia kell még 
akkor is, ha nem kaphatja meg a munká
jával kiérdemelt díjazást. Eljön, mert el 
kell jönnie az időnek midőn a vagyon, a 
töke azok szolgálatába fog állni, akik azt 
verejtékes munkával létrehozták, megte
remtették.

Nem szabad csüggedni, a folyók nem 
folynak a hegyekre fel. Az országoknak 
meg vannak a természet által adott határai 
és azokat se erőszakkal, se rövidlátással 
megsemmisíteni nem lehet.

Kun Bélát a németek szabadonbo- 
csátottak. Kun Bélának Swinemündében 
történt feltartóztatása után a magyar királyi 
kormány július 22-án táviratilag utasította 
ismét beslini képviselőjét, hogy a német 
kormánytól Kun Bélának és társainak fog- 
vatartását kérje, mindaddig, amig nevezettek 
kiadatáshoz szükséges iratok Berlinbe 
továbbíthatók lesznek.

A magyar királyi kormány futára eddig 
ismeretlen okokból két napi késéssel érke
zett Berlinbe s ezalatt a németek szabadon 
bocsátoíták Kun Bélát. A német kormány
nak ez az intézkedése, annál szokatlanabb, 
mert a német birodalmi kormány és a 
magyar kormány között mostanáig fenállott 
és állandóan tiszteletben tartott viszonos
sági gyakorlat és a jogszokás alapján a 
kiadatási megkeresés átvétele után az 
alakszerű kiadatást megkeresés átadásáig 
legalább húsz napi határidő állandóan be
tartatott. A német kormánynak eljárása 
tehát teljesen meglepő és szokatlan s az 
általa használt indokolás csak ürügynek 
tekinthető.

Gróf Andrássy Gyula a zsidókérdés
ről Az Uj Magyar Szemlében a többi 
között a következőket mondja:

A régi liberális politikát nem lehet 
folytatni, mert ellenben áll a közhangulattal, 
mert ártana az ilyen politika — még ma
gának a zsidóságnak is. — Nem lehet 
vissszatérni a régi politikához, mert nem

vált be, eredménye káros volt és vannak 
olyan kétségtelen bajok amelyeken, segíte
nünk kell. A tett tapasztalatok után nem 
lehet tűrni, hogy a zsidóság azt a hatalmi 
pozíciót megtartsa, azt a monopóliumot a 
gazdasági élet bizonyos ágaiban bírja, 
melyet eddig zavartalanul és feltétlenül 
élvezett. S ez bizonyos, hogy minden ha
zafiasán érző és a helyzetet ismerő zsidó
nak Is ezzel meg kell barátkozni, meg kell 
békülni és mindent meg kell tenni, hogy 
a nemzeti zsidóság ne tegye magáévá min
den zsidó ügyét és hogy ne küzdjön az 
eddigi hatalomért, hanem a nemzet egé
szének érdeke által vezettesse magát.

De hát akkor mi történjék?- Teljes és 
gyökeres megoldást csak az idő hozhat, 
saját magunk belső átalakítása és refor
málása. Ne csináljunk adósságot, ne költ- 
sünk többet, mint amennyink van, foglal
kozzunk a gazdasággal, kereskedelemmel 
intenzívebben mint eddig, neveljük meg 
irányban jobban keresztény társainkat, ne 
szégyenen boltot nyitni, kereskedelemmel, 
iparral, üzletekkel foglalkozni az arisztok
rata, a dzsentri, a polgár, a paraszt, ne 
hagyja, hogy a zsidókézben mívelődjék tel
jesen a közvetítés.

Nevelődjék egy jobb keresztény bérlő- 
osztály, a közgazdasági tevéknység ne ab
ban álljon, hogy jó nevüket zsíros fizeté
sért bérbeadják, de abból, hogy komoly 
munkával, komoly tanulmánnyal szenteljük 
magunkit a közgazdasági tevékenységnek, 
s akkor könnyű lesz a zsidókérdést radi
kálisan megoldani. De azért nem várhat
juk tétlenül, míg ez az időpont bekövetke
zik. Siettessük azt céltudatos agitációval, 
neveléssel. A bevándorlást intézményileg 
meg kell szüntetni, azon bevándorlókat, 
akik nem szerezlek magyar állampolgár- 
sági jogot, a humanizmus szabályainak 
szemmeltartása mellett, de kérlelhetetlen 
szigorral ki kell utasítani. Támogassuk és 
fejlesszük a szövetkezeteket, ápoljuk a ke
resztények összetartó érzetét. Jogos és ért
hető, ha a keresztények, amennyire lehat, 
üzleteikben egymást támogatják, egymás 
iránt különös tekintettel lesznek, erkölcsi 
és szellemi egyértéküség esetében egymás
nak előnyt adnak a zsidók felett

Francia lap a magyarországi álla
potokról. Az Eclair Budapestre kiküldött 
tudósítója hosszabb cikkben számol be 
lapjákan a magyarországi állapotokról. Az 
ország — irja — bizalommal néz a jövőbe. 
A kormányzó és segítőtársai jóformán a 
semmiből fegyelmezett haderőt teremtettek. 
Budapesten a város szivében fényűző élet 
folyik, de a külvárosokban nagy a nyomo
rúság. A fényűző életmód, ugylátszik a 
zsidók kiváltsága, még pedig nem a háború 
előtti régi, tisztes zsidó családoké, akik 
teljesen meggyökereztek az országban, 
hanem a háború alatt megvagyonosodott 
új zsidó rétegekké, amelyek csak nem rég 
kerültek be az országba. A tudósító hang
súlyozza, hogy a magyar bolsevizmusnak 
teljesen zsidó jellege volt és hogy a magyar 
bolsevista zsidóvezetök a faji gyűlölet 
szenvedélyével törtek a magyar nemesség, 
értelmiség és parasztság ellen. Már a 
háború előtt a zsidóság lassankint kezéhez 
kaparitotta a társadalmi berendezés összes 
fontosabb pozícióit. Vagy közvetlenül, vagy 
közvetve — a korrupció utján — ők d ir i
gáltak a bankokban, a kereskedelemben, a 
sajtóban, sőt a parlamentben is. A zsidók 
felelősek nagyrészben a magyar valuta 
elértéktelenedéséért is. Noha Magyarország
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gazdasági helyzete kedvezőbb, mint Auszt
riáé, az osztrák valuta mégis jobban áll. 
Magyarországon hatalmas ébredése mutat
kozik a nemzeti életerőnek, heves vágya
kozás az után, hogy az életet egészséges 
alapokon hamarosan újjászervezzék. Ez 
magyarázza meg a hadseregnek és az 
államfőnek óriási népszerűségét.

E G Y H Á Z I k ö z é l e t .
Isten gazdag kegyelme. A maga igazi 

nagyságában, fenségességében csak a ki
választoltaknak jut osztályrészül. Csak 
azoknak, kik mindvégig álhatatosan ragasz
kodnak hozzá, imádkozó lelkűkkel jó- s bal
sorsban hűségesen kitartanak mellette s 
gazdag kegyelmét dicsérő himnuszokkal 
hasogatják az eget nap-nap után. Akkor az 
alkonyodó őszi napsugárnál is szárnyra 
kelnek, mint a saskeselyük, futnak és nem 
lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el.

Ennek a gazdag isteni kegyelemnek a 
birtokában ünnepelte meg a közel múltban, 
aug. 4-én a magyarhoni ev. egyházunknak 
egyik büszkesége, fáradhatatlan munkása 
id. Kapi Gyula ny. tanítóképezdei igazgató 
élete osztályosával történt egybekelésének 
45 éves évfordulóját 8 kedves unokától 
körülvéve

A templomban, egyházkerületünk püs
pöke, Kapi Béla maga áldotta meg ez al
kalomból jó szülőit, mondott hálát a nagy 
Istennek életükben megnyilatkozott gazdag 
kegyelemért. Ad multos annos 1

Az evangéliomi munkások szövet
sége Ostífyasszonyfán augusztus 3—6 dr. 
Molnár Gyula elnöklete alatt konferenciát 
tartott. Tekintettel arra, hogy ez alkalom
ból az elnökség részéről a tudósítással 
külön megbízott munkatársunknak értékes 
tudósítása lapunk zártáig nem érkezett 
meg, így a konferencia lefolyásáról csak 
lapunk legközelebbi számában számolha
tunk be.

K irá ly  Emma úrnő a „Harangszó“ lel
kes olvasója és pártfogója lapunk szer
kesztő és kiadóhivatalához Szentgotthárdra 
értékes ké imunkát küldött be, hogy azt 
legjobb belátásunk szerint értékesítsük, i l
letőleg minthogy a kézimunka oltárdísziiek 
is megfelel, azt egy arra érdemes gyüle
kezetnek birtokába juttassuk. Az áldozat
kész úrnőnek e helyütt is hálás köszönetét 
mondunk.

Erők tömörítése. Az Országos evan
gélikus szövetség és a Dunántúli Luther- 
Szövetség vezetősége tisztán az egyetemes 
egyház magasabb közérdeket tartván szem 
előtt a két szövetségnek egyesítésén fára
dozik. E célbői aug. 7-én dr. Sztehló Oszkár 
az Országos evangélikus szövetség igaz
gatója ellátogatott Szombathelyre az egye
sülés feltételeinek megbeszélése céljából.

Kerületi közgyűlés. A dunántúli egy
házkerület ez évi rendes közgyűlését aug. 
25 én Sopronban tartja.

Mi van a nyomdával ? Ezzel zaklat 
engem jobb és bal felől szóval és levéllel 
mindenki Tisztelettel kérem a nyomda 
részvénytársaság Igazgatóságát az augusztus 
hóban Sopronban tartandó egyházkerületi 
gyűlés idején hívjon össze rendkívüli 
gyűlést, hogy ott megtudhassuk miért 
nincs nekünk nyomdánk ? 1 Igen sok elke
seredett részvényes nevében kérem ezt 
Varga Gyula esperes, az egykori szervező 
bizottság elnöke.

Halálozás. Szűcs Imre majosi lelkész 
39 éves korában váratlanul elhunyt. Áldás 
emlékén.

Vönöckön. Jánossá József és felesége 
Nagy Eszter megemlékezve azon ének 
amaz intéséről „az én időm mint a szép 
nyár menten • eljár, — és eljő a hosszú 
te l“ Isten iránt érzett hálájuk kifejezéséül 
templomra 2000 K-át új harangra 400 K-át, 
lelkészi fizetési alapul 200 K-át, egyházfi 
részére fizetési alapul 40 K át fizetett be az 
egyház pénztárába.

Az ostffyasszonyfai gyülekezetben 
adakoztak a harangokra : Fehér Elek, Tóth 
Sándor és Dóczi Mihály 100— 100 koronát. 
Id. Bognár József pedig 1000 korona ala
pítványt tett szabad rendelkezésre.

Értesítés a Luther-Naptárról. Az 
1921-ik évi „Luther-Naptár“ az ősz folya
mán megjelenik és az egyes gyülekezetek
ben a lelkészi és tanítói hivataloknál, i l
letve a vállalkozó bizományosoknál kap
ható lesz. A kiadóhivatal az eddigi módon 
fog az egyes lelkészi és tanítói hivatalok
hoz, illetve elárusításra vállalkozókhoz bi
zományba az eddig szokásos eljárással és 
az elárusító számára járó kedvezménnyel 
Luther-Naptárakat megfelelő példányszám
ban küldeni. Ezzel a naptárt vásárló kö
zönség számára megkönnyített eljárással 
s a vele járó óriási kockázattal szemben 
a Luther-Naptár szerkesztősége és kiadó
hivatala csak azt kéri, hogy az egyetlen 
evangélikus naptár eddigi olvasói továbbra 
is hívek maradjanak a közkedveltségü 
„Luther-Naptár“-hoz és annak uj híveket 
szerezzenek. Ezt a hűséget és ragaszko
dást az 1921. évi „Luther-Naptár“ gazdag 
és érdekes, változatos tartalma, szép k i
állítása miatt nagyon is meg fogja érde
melni. Testvéries üdvözlettel: a „Luther- 
Naptár“ szerkesztősége és kiadóhivatala 
Sopron, Paprét 2. szám.

A soproni ág. h. evang. egyet, theo- 
lógiai akadémián a jövő 1920/21. tanére 
a beiraikozások szeptember 1— 10. napjain 
tartatnak. Szeptember 11-én lesz az aka
démiai év ünnepélyes megnyitása, amelyen 
már az összes hallgatóknak jelen kell. len
niük. Az előadások szeptember 13-án kez
dőknek. Közelebbi felvilágosítást szívesen 
ad a theol. akad. igazgatóság.

Őriszigeten (Vasm.) az utóbbi időben 
a következő adományok folytak be: M ik
lós Mihály (45. hsz.) elhalt fia emlékére 
tett alapítványához újabb 2C0 koronát, özv. 
Imrék Mihályné a toronyóraalaphoz 200 
koronát adott. Miklós Mihály (54. hsz.) leá
nyának esküvője alkalmával a harangalapra 
300 koronát, Páll Sámuel református val- 
lásu, felsőőri lakos, Bogád Etelkával való 
esküvője alkalmával ugyanarra a célra 200 
koronát, Güli János és neje szintén 200 
koronát és ifj. Pulay János és neje 50 ko
ronát adományozott. Vasjobbágyiban: Tóth 
György Bogád Ilonkával való esküvője al
kalmával toronyóraalapunkhoz 200 koronát 
ajándékozott és Bogád Gyula és neje ottani 
nőegyletünknek 50 koronát adott. Ugyan
csak az alig 10 családot számláló vasjob
bágyi leánygyülekezet, hogy lelkészén a 
jelen súlyos drágasági viszonyok közt se
gítsen, 600 koronát gyűjtött össze rendkí
vüli segély gyanánt.

A skót reformátusok a magyarokért. 
Az angliai skót református egyház memo
randumot intézett Lloyd Georghoz és Lord 
Courson külügyminiszterhez, amelyben 
felsorolva azokat a sérelmeket, amelyeket 
a csehek, jugoszlávok és különösen a ro

mánok a megszállott magyar területek 
lakosságával elkövetnek.

A momorandum elmondja, hogy a meg
szállók általában megakadályozzák a vallás 
gyakorlatát, a papokat elkergetik, megaka
dályozzák, hogy a felsőbb egyházi ható
ságok az alsóbb papsággal érintkezzenek. 
Gyakran előfordult, hogy egyházi szemé
lyeket letartóztatnak. A memorandum 
középkori vad állapotoknak tartja, amit a 
megszállott területeken észlelt és követelik 
ennek a megszüntetését Anglia jó hírneve 
és becsülete érdekében. A memorandum 
külön fejezetében sorolták fel a' magyarok 
sanyargatását és kiűzetését.

Az angliai skót egyház követeli, hogy 
küldjenek ki sürgősen egy angol bizottsá
got, amely ezeket a dolgokat megvizsgálja 
és megszüntetéséről grndoskodik.

Arról értesülünk, hogy Lloyd Georg 
magához kérette W. M. Maegregord-ot, az 
egyetemes református egyház elnökét és 
biztosítékot adott neki arra, hogy Anglia 
mint eddig is, mindent megtett arra, hogy 
az ilyen atrocitásokat megszüntesse, úgy 
most még radikálisabban fog eljárni és 
rövid idő alatt rendet teremt.

Esküvő. Geduly Elvirát nőül vette dr.. 
Kanizsai Pál miniszt. fogalmazó, / z  esküvő 
az újpesti ev. templomban volt, melyet ez 
alkalommal a polg. iskolai leányok gyönyö
rűen feldíszítettek és a menyasszonyt be
vonulásakor virágesővel fogadták. A helyi 
róm. kath. egyház vegyes énekkara tiszte
letből a helyi ev. lelkész iránt a Lohengrin 
nászt énekelte a kath. karnagy szíves ve
zetésével. Az ifjú párt a menyasszony nagy
bátyja, Geduly Henrik evang. püspök es
kette.

Gyászrovat. Vérző szívvel tudatjuk, 
hogy a forrón szeretett férj, apa, fivér, vő, 
sógor és rokon Szűcs Imre majosi lelkész 
áldásteljes életének 39-ik s boldog házas
ságának 9-ik évében f. évi július hó 25-én 
d. e. fél 11 órakor rövid szenvedés után 
az Urban csendesen elhunyt. A megboldo
gult drága tetemét f évi július 27-én d. u. 
4 órakor a majosi sirkertben örök nyuga
lomra helyeztük. Nyugodjék békével 1 Bol
dog emlékét áldjuk életünk minden pilla
natában! Szűcs Imréné, szül. Linde Etelka 
neje, özv. Linde Gyuláné szül. Rothermel 
Katalin anyósa. Etuska, Imre, Gyuszi gyer
mekei. Szűcs Gizella, Szűcs Kálmán test
vérei. Linde Mariska, Linde Nellike sógor
női Wineczker János sógora.

Özv. Osztroluczky Gézáné hetvennyol- 
cadik évében július 23-án Péteriben, 
Pestmegyében elhunyt. A megboldogultban 
Osztroluczky Miklós, a Luther Társaság 
volt elnöke, Osztroluczky Géza volt főispán 
és Földváry Elemérné édesanyjukat gyá
szolják. Holttestét ideiglenesen Péteriben 
temették el, ahonnét később a zólyomme- 
gyei Osztrolukára fogják átszállítani.

HÍREK.
Huszár Károly volt miniszterelnök . 

Ncwyorkba érkezett és ott 10.000 főnyi 
hallgatóság előtt nagy beszédet mondott a 
magyarországi nyomorról. Huszár kezde-
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ményezésére nagy jótékonysági akció indult 
meg, bizottság alakult, mély a rosszul táp
lált magyar anyák és gyermekek támoga
tását tűzte ki feladatává. Már több ezer 
dollárnyi adakozások folytak be.

Csereakció. A háború folyamán meg
szűnt az az évszázados szokás, hogy a 
gyermekeket a német és magyar vidék k i
cseréli. Ez a csereakció, mint nagyon jól 
tudjuk, igen megfelel és ezért Magyaror
szág Területi Épségének Védelmi Ligája 
felajánlja a közönségnek, közvetítő szol
gálatát. Úgy csereakcióban, valamint iparos 
tanoncok elhelyezése tekintetében is. A 
közvetítési szerepet voltak szívesek vállalni 
Szombathelyen Lipthay Béla (Herceg szálló), 
Sopronban Zábrák Dénes (Flandorfer u. 21.) 
és Magyaróváron Niemetz József (Fekete 
Sas szálloda). Amennyiben a közönség so
raiban találkoznának olyanok, akik gyer
mekeit magyar, illetve német vidékre akar
nák küldeni cserébe, valamint oly szülő, 
akik gyermekeiket iparos tanoncnak akar
nák adni, úgy forduljunk bizalommal levé- 
lileg a fenti címekhez, válaszbélyeget mel
lékelni.

Rendelet az időszaki lapokró l. A
kormány rendeletet adott ki, amellyel újra 
életbelépteti a Tisza-féle sajtórendeletnek 
azt az intézkedését, hogy a belügyminiszter 
belföldi lapok megjelenését megtilthatja. A 
megszüntetés nemcsak a hadviselés érde
kéből, hanem akkor is történhetik, ha vala
mely belföldi lap közléseivel az ország 
belső rendjét és közbiztosságát, valamint 
külső politikájának érdekeit veszedelmezteti.

A hadTkölcsön lebélyegzése Jugo
szláviában. A hadikölcsönkötvények le
bélyegzését a délszláv állam területén, 
amit a st.-germaini szerződés rendelt el, 
augusztusban fogják elvégezni, de legké
sőbb szeptember 16-áig lezárják. Csakis 
a délszláv állam területén levő kötvényeket 
fogják lebélyegezni.

Tűz a bombayl posztópiacon. Bom- 
bayban a posztópiacon tűz ütött ki, mely 
kétezer benszülött üzletét elhamvasztotta. 
A kárt öt m illió font sterlingre becsülik.

Uj csoda-ágyu. Shefiield angol város 
polgármestere atadta Bcaltv lordnak a vá
ros díszpolgári okieve’ét Udvözlőbeszédé- 
ben megemlítette, hogy Sheffield városá
ban olyan ágyút készítenek most, amely a 
hires Krupp-féle Bertánál is nagyobb. 
Hosszúsága 25 méter, 24 cm. kaliberű és 
lötávolsága 80 mérföld, vagyis 150 km.

Fölrobbant muníció. Piacenzában vil
lámcsapástól fölrobbant hetvenezer kilogr. 
robbanóanyag. Hét katona megsebesült.

Zár alá kerül a makói hagymater
més. A kormánv, Csanádmegye és a makói 
érdekelt termelöK kiküldöttei értekezletet 
tartottak az idei hagymatermés értékesítése 
ügyében. A- kormány terve az. hogy zár 
alá veszi az egész hagymatermést és bizto
sítja a termelőket, hogy a készleteiket tel
jes mennyiségükben átveszi.

Negyven m illiá rd  márka a német 
de fic it. A német birodalmi gyűlés mező
gazdasági bizottságának ülésén jelentést 
tett a pénzügyminiszter a birodalom pénz
ügyi helyzetéről. Kiderült, hogy a biroda
lom folyó költségvetési éve negyven m illi
árd márka hiánnyal fog zárulni. Lehetséges 
azonban, hogy e hiány még nagyobb lesz.

A csehek és Erzsébet k irá lyné. A vá
ros polgármestere felhívást kapott, hogy 
a fürdőből távolítsa el Erzsébet volt királyné 
szobrát és helyezzék el a múzeumba. A 
fölhívás vonatkozik a lakosság körében
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mutatkozó ellenséges hangulatra. Mivel 
ilyesmiről Bártfán senkinek sincs tudomása, 
a polgármester a pozsonyi kormányhoz 
fordult.

Éhtífusz a Ruténföldön. A verchovi- 
nai területen 28 faluban dühöng az éhtífusz. 
A betegek száma közel jár az ezerhez és 
napról-napra több halottja van a rettenetes 
járványnak.

S zerkesztő i üzenetek .
A hazatért hadifoglyokhoz. Sajnáljuk, 

ez nem vált be. Valami szárazság érezhető 
rajta. A múlt számunkban egyébként kö
zöltünk is már hasonló című szép költe
ményt Sántha Károlytól. — ö. L. Up. 
Készséggel közöltük. A kilátásba helyezett 
költeményeket előre köszönjük s ha lapunk 
irányának megfelelnek, készséggel közöljük.

Nyilvános nyugtázás.
A D unántűli Luther-Szövetség pénz

tárába be fo ly t: Sajtóalapra: Kabold 108, 
Szekszárd 77, Nagyszokoly 72, Kukmér 
153, Némeíhidegkut 52*60, Gércze 54*40, 
Ókörlvélyes 135, Hánta 54, Ketta 272*30, 
Kemeneshőgyész 111, Ossztffyasszonyfa 67, 
Homogbödöge 120, Sopron 384*73, Kapos
vár 147*70, Nagybarátfaiu 30*22, Csáva 
91*35, Sárvár 122 28, Nemcspátró 32, 
Bikács 121, Beled 162*92, Kőlesd 180, 
Győrszemere 50, Gyékényes 154, Bükk 50, 
Veperd 32, Meszlen 196 83, Szenlgotthárd 
102, Repcelak 48 02, Maiczalgergelyi 60, 
Szakony 80 52, Nemeskolta 101, Kistormás 
42 40, Nemeskér 250, Nagyalásotiy 202, 
Magyarszoníbalhely 100 50, Tetli 40 40, 
Boba 3 i9  94, Lovászpatona 38, Petöíalva
64, Nagyvázsony 30, Győr 241, Kőszeg 
150, Bakonvszentlaszló 26, Tés 285, Sikátor 
100, Szárazd 500, Szombathely 478, Cell- 
dömölk 582*32. Kemenestnagasi 147.06, 
Kemenespalfa 198, Felpécz 14, Nagymó- 
riczhida 5*50, Kissoin yó 265 78, Mencshely 
50, Somogydöröcske 720*70, Öskű 43 24, 
Vágod 15. Súr 50 80, Dunaföidvár 21, Vas
dobra 131, Iharosberény 50, Ráczkozár 
121*06, Nagykanizsa 149*42, Nagyszentmi- 
hály 130*0-4, Kisbabot 50, Zalagalsa 32, 
Ruszt 3, Gyönk 20, Balf 66, D brony 960, 
Városszalónak 77, Vanyola 90, Locsmánd 
105 88, Várpalota 370.86, Bakonycsernye 
250, Kéty 24, Murga 117*80. Ecseny 6, 
Polány 4, Somogvvámo3 79 62, Hacsnettend 
101*40, Kispécz 90*44, Felsönána 50, Tolna- 
némedi 20,#Sárszentmiklós 30, Mekényes 
61, órisziget 120*94, Nemescsó 212*76, 
Veszprém 131, Ajka 319 66, Keszőhidegkut
65, Körmend 300*57, Tárnokréti 36.80, 
Nagysimonyi 230 48, Uraiujfalu 540, Kötcse 
220, „Mucsfa 20, Hidas 264 10, Somlószóllös 
58, Órimagyarósd 100, Súrd 156 K.

Szövetségi ünnepélyek offertöriama elmén: 
^Nagysimonyi 550*76, Nagygcresd 759 80, 

Felpécz 299, Somlószöllös 121, Hánta 
102*62, Kemenesmihályfa 130, Borgáta 
443*20, Kemeneshőgyész 238, Nemeskocs 
602, Pötréte 148*40 K.

Lelkész özvegyek, árvák, gyámoltak se
gélyezésére: Zalaszentgrót 547*59, Lovász
patona 614, Pusztaszentiászló 440 88, 
Szentantalfa 396*94, Taiiándörögd 256*73, 
öcs 53 07, Alsódörgicse 262*20, Zánka 
216*10, Nemesleányfalu 183, Akaii 212*30,

Kővágóőrs 363*92, Felsődörgicse 164, Ka- 
polcs 239.94-|-55, Mencshely 314*22, Nagy
vázsony 282*78, Szepezd 172, C/elldőmölk 
558 69, Zalaistvánd 484*10, Zalaegerszeg 
466 40 K.

Tagdíjak címén: Mencshely 18, Kis- 
soinlyó 372 38, Nagyinóriczhida 980, Alsö- 
dörgicse880, Kapolcs 491, Osztffyasszonyfa 
352*40-f-845-f-45, Bakonvszentlászló 336, 
Felpécz 259, Kőszeg 21, Boba 818, Somló- 
szőllős 243, Sass István 200, Kővágóőrs 
63+72, Börcs 168, Bükk 3,104, Farád 
1,834, Lébény 1,106, Vönöczk 1,035*60, 
Kemenespálfa 184, Varsád 71, Hánta 45, 
Nemeslnny 27 20, Naggyimót 149, Keme
nesmihályfa 110, Gyalogöstván 9, Simon 
Lajos Hács 9, Felsönána 21, Lovászpatona 
876, Nemeskocs 305, Bezi 692, Bakony- 
szentlászló 21, Gércze 476+96 20, Vásá- 
rosmiske 220*80, Nagyszokoly 57, Tamási 
72, Kispécz-Kajár 1,498*50, Körmendi szór
ványhelyekről 44, Hegyháthodász 419, 
Szarvaskend 408, Nádasd 459, dr. Berta 
Benő (Szentgotthárd) 20 K.

Helyszűke miatt a tagdíjakról szóló 
névszerinti kimutatást mellőzzük; a gyüj- 
tőivek végösszegét nyugtázzuk 1

Hátralékos tagdijak szives beküldését 
kérjük.

Minden adományért, kicsinyért-nagyért, 
hálás köszönetét mond Szövetségünk.

Szombathely, 1920 július hó.
Nagy Ferenc

szövetségi pénztáros.

SÁNDOR FERENCZ
T0RONYORA6YARR

K Ö R M E N D .

= =  Legmagasabb kitüntetések. =
Alapíttatott 1886-ban. Villamos üzem. 
Modern berendezés. Preciciós gépek.

Ajánlja elsőrendű torony-, iskola-, 
városház- és kasté lyórá it különféle 
nagyságban negyed- és óraverő szerke
zettel. Tartós, szolid munka. Gondos 
kiszolgálás, legjobb anyag, több évi 
jótállás. Jutányos árak, kedvező fizetési 
feltételek. Költségvetés ingyen és bérm. 
Raktáron háború előtti anyagból készült 

órák.
Számtalan elismerő bizonyítvány.

A d a ta it a Harapó terjesztésére!
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M e g h í v ó
a dunántúli ág. h. ev. egyházkerület 
1920. évi augusztus hó 25-én (szerda) 
Sopronban tartandó és reggel 8 óra

kor kezdődő

melyre az eggfiázmegyék képviselőit 
és a közgyűlésnek a zsinati törvények 
alapján jogosult összes tagjait tiszte
lettel meghívjuk. A bizottságok ülése
zésének, valamint a megelőző nap 
este tartandó gyámíntézeti és Luther 
szövetségi ünnepség sorrendjét külön 
közöljük.

Szombathely, 1920. aug. hó 5-én.

Az egyházkerüleli elnökség 
nevében:

K a p i  Béla s. k.
püspök.

JEGYZET. 1. Kedvezményes vasúti je
gyekért a folyamodások a Máv. és Déli 
vasút igazgatóságainál beadattak. Az iga
zolványra igényt tartók László Miklós püs
pöki titkárnál jelentsék be igényüket a 
vasútvonal pontos megjelölésével. Az iga
zolvány ára még nem állapítható meg. 2. 
A gyűlésen résztvevők jelentkezzenek Zier- 
mann Lajos soproni ev. lelkész urná'. 3. El- 
s 'állásolásról, valamint a tápintézetben tör
ténő mérsékelt árú ellátásról gondoskodunk.

Dunántúli, jólelkü, evangélikus, 
csupán két felnőtt személyből álló, 
úri családhoz keresünk oly jóérzésü 
megbízható leányt, vagy özvegyet, 
ki a főzésben némi jártassággal bir. 
Az illető örökös otthonra találna, 
családias bánásmódban részesülne; 
semmi külső munka nincs, csupán a 
konyhamunka lenne a dolga! A be
lépés történhetik 2 — 3 hónap múlva, 
de esetleg mindjárt is. Igények meg
jelölésével a jelentkező levél a »Ha
rangszó« kiadóhivatalába küldendő, 
Szentgotthárd, (Vasmegye). 2—2

T a n k ö n y v e k .
A »Luther-Társaság« könyv- 

kereskedése ezúton is kéri a t. ta
nító urakat, hogy tankönyvrende
léseiket lehetőleg már most küld-1 
jék be, mert a készletek fogytán |  
vannak s szeretnénk, ha elsősor-1 
ban is tanítóink kaphatnának köny-1 
veket. Ajánljuk a kötelezően e lren -| 
delt tankönyvekhez 1 a Kap*— |  
Papp-féle olvasókönyveket, melyek |  
az I., 11., III., V — VI. és IV — VI I  
oszt. számára kaphatók, 2. a Krug-g 
Laschober-Pós-Schrauf-féle olvasó 1 
és tankönyvet a IV., V. és VI. o. |  
számára. 3. vallástanítási tankönyv- i  
nek igen alkalmas a Geduly-félel 
II. és III -  IV. o. és a Hasza-félei 
III -  IV. o. bibliai történetek, melyek |  
még most kaphatók. A szállítás a 8 
könyvkereskedők határozata értei-2 
mében utánvéttel. i —3 1

Köszönetnyilvánítás. A bobai posta- 
hivatal szűkös viszonyok közt élő fővárosi 
kartársai részére Boba község hazafias 
közönsége körében szeretetadományokat 
gyűjtött s azokat szétosztás végett a „Postás 
segélyakció“ rendelkezésére bocsájtotta.

Az értékes szeretetadományokért Boba 
község adakozó közönségének az összes 
fővárosi postások nevében ezúton fejezzük 
ki hálás köszönetünket.

Budapest, 1920. július hó 26.
A „POSTÁS SEGÉLYAKCIÓ“ 

vezetősége. '

A Magyar Evangéliumi Keresztyén 
Diákszövetség kiadványai közt meg
jelent : Fosdick E. H .: A Mester jel
leme 20 K, dr. Walther Vilmos: Lut
her jelleme 20 K- E két könyv egy 
protestáns család asztaláról sem hiá- 
nyozhatik. Megrendelhető: Juhatsek 
Nándornál Budapest V I I I , Nagytem
plom u. 18 és a Luthér-Társaság 
iratterjesztésében, Budapest VIII., 
Szentkirály utca.

Hivatalos és közérdekű hirdetés dija 
minden szó 1 kor., magánhirdetések
nél 2 kor. Egy Ví  oldal egyszeri hir
detés ritka betűkkel 100 korona. 3-szori 
hirdetésnél 10°/o engedmény.

Elcserélném 12 éves leányomat 
egy jobb házból való körmendi, sár
vári, zalaegerszegi vagy szombathelyi 
németül tanulni óhajtó fiúval, vagy 
leánnyal, özv. Kogelmann Oyuláné 
vendéglős, Némethidegkut. 2

A Rábaközben 24 kis hold szántó
föld csinos lakással együtt azonnal 
eladó. 10 hold föld folyó mellett van, 
mely kertészetre nagyon alkalmas. 
Bővebb felvilágosítást ad a tulajdo
nos : özv. Németh Jánosné Magyar- 
keresztur, Sopronmegye.

Aki imakönyvet, 
énekeskönyvet,

bibliamondatos faliképet, díszes 
kivitelű keresztyén házi áldást, 
gyönyörű szép Luther-képet, evan
gélikus eleink szenvedéséről, üldöz
tetéséről szóló elbeszéléseket, re
gényeket, konfirmációi ajándék- 
könyvet, gazdasági könyvet, vagy 
bármilyen szépirodalmi munkát 
akar vásárolni, írjon levelezőlapot 
a Luther-Társaság könyvkereske
désének, Budapest, Vili. kér., Szent- 
királyi utca 51/a, mely minden ren
delést postafordultával elintéz. —  
Nevezett könyvkereskedésben pa
píráruk és az összes tankönyvek 
kaphatók. Lelkészeknek és taní
tóknak 10% engedmény. Aki 10 
könyvet vásárol, egy ajándék- 

könyvet kap.
Vásároljunk evangélikus egyházunk 
könyvkereskedésében, a Luther- 

Társaságnál! 3

a  ■ r I  |  azonnali szállításra míg a készlet tart elsőrangú balatonmelléki B O R O K A T ;  étke- 

A i a n S U n k  z^sre alkalmas K Ő S Ó T ;  prima, rafinált fehér-ga 1 i c i a i  P E T R Ó L E U M O T ;
J  különféle Ü V E G Á R U K A T  u. m. lámpacilindert, befőttes üvegeket, sörös, boros

poharakat stb.; úgyszintén a raktárunkban megtekinthető különféle G A Z D A S Á G I  S Z E K E R E K E T .

L I P P  és L A C K N E R
kereskedelmi üzlete, Szentgotthárd.

Távirati cím: L a c k n e r .

Nyomatott Wellisch Béla villamüzemü könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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é i k iadó :
ÍZ SZALAY MIHÁLY.

T á rn z a rk a iz tő :
\A NÉMETH KÁROLY.

4* K ézira tok  L o v á iz p a to n á ra  
IV) (V a iz p ré m m ic y a ) , alófl- 
•». z a té i l  d ijak , rak lam ác ló k  
1 •  a  HARANOSZÓ k ladóhlva- 
ili I ta lé n a k  S z a n tg o tth é rd ra  
<V')(V<iivArmagyé) kü ldendők  

E ló f lz a té it e lfo g ad  
ilnn m in d én  av a n g . le lkész  4 . 

ta n ító .

HARANGSZO
E V A N G É L I K U S  N É P L A P .

Alapította: Kapi Béla 1910-ben.

Szerkeszti e •  kiadóhiva
ta l vezetó je :

C Z I P O T T  QÉZA 
s z e n t o o t t h Ar o

(Vasvárm egve.)

A „H arangszó" aldflzetésl 
Ara: f é l  é v r e  közvetlen 
küldéssel 20  kor., c sopo r
tos küldéssel (legkevesebb 

10 péld iny) 16 korona.
A „H aran g szó “ te r je s z 
té sé re  befolyt adom ányok
ból szórvAnyban lakó hí
veinknek IngyenpéldAnyo- 

kat küldünk.
M egjelenik m inden v a sá r

nap .

A „ D UNÁNT ÚL I  L U THE  R- S Z ÖV E T S É G*  HI VATALOS LAPJA.

M Miatjánk, legyen meg a te aka
ratod . . .

M Miatyánk, legyen meg a te akaratod, 
jHHogy sorsüldözöttként, szürke gyászban

állunk.
iH Hiában küzdve hát évek harcviharja;

Részekre bontották szép szülőországunk. 
i3  Erdély bérces ölén . . .  lenn a Tiszaháton, 
IM Kárpáti hegylánctól kéklő Adriáig 
M Magyar nóta járta kerek ezer évet I 
2 S ma nincsen nálunknál koldusabb, sze

gényebb.
> í Lelkűnkig ostoroz felséges haragod ;
JA Miatyánk, legyen meg a te akaratod . . .

iÁ, Árpád ezeréves büszke, szittya népe, 
iVf Rákóczy, Bercsényi kuruc nemzetsége,
IT Tépett lobogódnak lesz mégegyszer útja I 
M Mi elveszett sok átkos, régi hibánkon: — 
t Honszerelmünk: ez a lángpallosu Cherub 

;J Csaba táborával visszaszerzi újra!
ÍV Vértanuk emlékén megszentelt határink 
i(] Durván bitorolni idegen nemzetnek 
iH Hatalmas Istenünk, nem engedheted meg!

>A Add vissza rónáink tilinkó szólását, 
i'l Piros csizmánk járta zöld erdő zúgását, 
2 S veszendő hitünket. .  . 

lA Amelyért hullhasson orcánk harmatgyöngye: 
JA Miatyánk, add vissza barna kenyerünket. . .

>H Hogy bölcsen igazgatsz fönn a csillagokban, 
2 S megsejtetten idők fényét osztogatod 

>H Hetedizig sújtó kemény ostorodban:
Í3 E hitnél immár, lásd, nincs egyebünk.

Tán a múlt bűneit letörli malasztja . . . 
Mig jut hely földünkön maroknyi virágnak, 
Ne fájduljon telkünk lemondó panaszra I 

IT Tűzkeresztje alatt a Golgothának, 
i2 Szószólóink: dicső magyar szellemárnyak, 
2 S ősi tradíciónk: — az'erő és étet, —

Halódó, árva nemzetünket 
iM Mely visszaemelje — fölé a világnak . . .

iM Miatyánk, tegyen meg a te akaratod.........
Somboryné Pohánka Margit.

Ki tud róla?
Varga Pál, 69. gyalogezredbeli, 

íjp sárszentlőrinci születésű gyalogos ál
lt! Utólag orosz hadifogságban van. Aki 
ív valami hírt tud róla,, közölje az ev. 
Isi lelkészi hivatallal Kötesd, Tolna m.

2 - 3

Futóhomok.
Peat, a magas Északon, a fehér 

homoktalajon lengő tengeri fű hazá
jában, a tenger viz és fellegek között, 
széllel versenyezve szállongó ezüstös 
sirályok birodalmában, hátrahagy a 
tenger szeszélye a szárazföldnek egy 
romlást okozó, alattomos ajándékot 
— a futóhomokot.

Napról-napra az örökös apály és 
dagály játékában döntik a habzó 
hullámok a finom fehér homokot a 
tengerpart szélére, hogy onnan a 
száguldó széllel messze, a sík part 
belsejébe hatoljon. Útjában a futóho
mok maga ala temetve bokrot, erdőt, 
pusztulással fenyegeti az üdezöld 
rétek és vidám kertek között kedves 
tanyát nyújtó halászfalucskát. Ráku- 
szik az útját elálló akadályra, hogy 
felette magas homokbuckává nőjön.

És itt állunk a homokbucka csú- 
csán, végignézve a hullámtarajhoz ha
sonlóan kiemelkedő homokhegyekkel 
megrakott síkságon. Köröskörtil ho
mok és csak homok — és lábunknál 
a futóhomok eltemetettjei az égma
gasságig törtető erdei fenyők.

Fáradságos továbbvándorlásunk
ban lábunk beleütődik egy a homok
ból kiálló vasba.

Vájjon mi lehet? Ásunk — egy 
kereszt I Mily különös — kereszt 
ebben a homoksivatagban! Talán 
temető volt itt valaha? De nem! Ez 
lehetetlen — nincs sírkereszt, mely 
a fenyő magasságával keljen ver
senyre.

Egy halász halad el mellettünk, 
megszólítjuk:

Mondja, barátom, mit jelent ez a 
kereszt itt a homokban?

>Az a mi régi templomunk.«
A templomunk ? — Itt a homok

ban ?
Többet is szerettünk volna hallani,

de a mi emberünk tovább haladt s 
már nem hallja szavunkat

Azonban a homoksírba temetett 
templom maga panaszolja el sorsát.

Itt volt tehát, itt állott a szegény 
halászok büszkesége, öröme: a csi
nos templom. Égfelé nyúló karcsú 
tornyában harsányan csengtek a 
tenger zúgását túlharsogó, a falu 
apraját, nagyját templomba hívogató 
harangok. A templom tornyában 
védve voltak az időjárás mostohasá- 
gától, ha kint vihar korbácsolta a 
hullámokat vagy az eső csapkodta a 
templom ablaktábláit. Itt hallották a 
falucska lakói, miként tartja hatalmas 
kezében Isten az életet és a halált. 
Itt harsogott a lelkűkbe bátorságot 
és bizalmat öntő énekük, hogy a 
jövő hét veszedelmeivel szembe tud
janak szállani.

Mégis csak nagy örömünkre szol
gálhat, hogy meg van a templomunk
— mondták az öregek.

»Mily erős az alapja, mily szilár
dak a falai. Dacol ez a viharral, 
hullámmal, nem fenyegeti ezt veszély«
— toldották meg a szót a fiatalok.

De, a futóhomok ! — Nem lenne-e
jó, ha védőfalat emelnénk? — hang
zott néhány értelmesebbnek a figyel
meztetése.

>Eb, a homoki Majd ellapátol
juk.« — volt a fiatalok véleménye. 
»Most a munka szólít, most nincs 
»időnk.

És jött a futóhomok halkan, hal
kan csaknem észrevétlenül kúszott a 
templom alapjához. Az öregek fel
emelték figyelmeztető szavukat: itt 
volna már az ideje a homok eltávo
lításához fogni. De a fiatalok azzal 
ütötték el a dolgot, hogy még nincs 
veszély — s az öregek megadták 
magukat.

És egy vasárnapon templomba 
menet látták, hogy a homok már 
az ajtóig ér. Most egyszerre rájöttek
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a veszedelem tudatára. Az egész falu 
nekilátott a munkának. Ástak, ástak 
és az ajtó szabaddá lett — ám a 
homok csak újra meg újra szaporo
dott.

Vájjon még meddig tarthatunk 
istenitiszteletet? kérdé csüggedve az 
egész gyülekezet.

Igen, még meddig ?
A homok mind magasabbra emel

kedett. Hasztalan volt már a fárad
ságos munka. Nemsokára be kellett 
vallaniok:

»Hiábavaló minden, gyengék va
gyunk a természet erejével szemben. 
Mentsük meg, amit még megment
hetünk.«— S az ablakon át kiemel
ték az orgonát, a harangokat, a 
gyertyatartókat és a feszületet.

Pusztán és üresen állott a temp
lom, az Istenháza, annyi öröm és 
áldás forrása. Ám, most már nem 
egyéb, mint a halászfalucskának jele. 
Róla tudhatta meg a vándor, hogy 
itt Krisztus hívei éltek. De, még 
meddig lesz ennek hirdetője ? Mind 
szükebben és szükebben vette körül 
a homok a templomot. Már régóta 
hatolt a benyomott ablakokon át a 
templomba. Majd a tetőt is elfedte, 
azután a tornyot, melyből egykor a 
harangok oly harsányan csengtek- 
bongtak. Minden, minden halott, el 
van temetve. — És most már csak 
a kereszt áll itt, ezen a hatalmas 
síron.

Ezt cselekedték a futóhomok apró 
szemecskéi.

** *

Szomorúsággal eltelve fordulunk 
el a halálnak e helyétől és csendben 
kérdezzük, hogy áll a dolog a mi 
templomunkkal — az enyémmel — 
a tieddel ?

Katterfeld A. után A. B.

Két árvácska.
Irta: Pass László.

A jó Isten egyik drága ajándéka 
a virág. Virág nélkül olyan dísztelen, 
színtelen volna az élet. Egyetlen szál 
virág is életet, derűt, barátságos me
leg hangulatot teremt egy kis lakás
ban. Mily kedvesek a kis fehér falvak 
fehér házai előtt a pici virágos ker
tek, vagy a szegény munkáslakás 
ablakából kikandikáló muskátli és 
viola 1 A virág az élet egyik dísze. 
Valami sajátságos erő sugárzik a 
virágról. Tőle üdül a fáradt, enyhül 
a szenvedő, vidnl a bús. A virág 
békét áraszt maga körül. Megannyi 
angyal egy-egy szép virág, mely nem 
tűr maga körül összeráncolt szem
öldökű, gondos, sóhajtozó bánatot, 
elcsüggedő fáradalmat, hanem életet 
derítő, életet ujitó, mosolyt keltő ere
jét sugározza mindenkire. Akkor drá
gák, akkor csoda erejűek igazán, ha 
nem mi szakítjuk, hanem valaki más 
szakítja nekünk, aki szeret minket. 
Akkor lelke, beszédje van a virágnak. 
Ezerszerte szebben, hívebben közve
títi a mély, tiszta érzést, mint a szó. 
A virág mélyen hallgatva beszél éke
sen. Édesanyák, mondjátok, miért

őriztek egy-egy elsárgult, elszáradt 
régi virágot imakönyvetekben? Leá
nyok, mondjátok, miért szorítjátok 
szívetekhez, -ajkatokhoz az első szál 
virágot? Mert az némán, hallgatos 
egy mindent fizető szót mond, azt, 
hogy: »szeret«. Miért adunk virágot 
annak, akinek kedves örömöt akarunk 
szerezni ? Mert barátságról, szeretet- 
ről beszél. És miért ültetünk virágot 
a sírokra ? Miért fonunk virágból 
koszorút korhadó keresztfákra ? Hogy 
elmondja annak, aki a sírban porlik, 
hogy a szeretet erősebb a halálnál, 
virraszt a hű emlékezet a sírok felett. 
Mily megható látvány, mikor egy 
roskatag anyóka, vagy aggastyán 
reszketeg kézzel, nehezen hajló derék
kal, de mosolygó buzgalommal gyom
lálja gondosan, szépítgeti annak a 
sírját, akit a halál tőle elszakított I 
A fájdalomtól megszentelt öröm az, 
letérdelni annak a sírjához, akit sze- j 
rettünk, aki szeretett, talán az édes
anyáéhoz s aztán teleültetni azt azok
kal a virágokkal, amelyeket ő szere
tett, gondozni, díszíteni szép virágok
kal az életünk legnagyobb kincsét 
takaró sírhalmot. Es mily fájó az ma 
sok-sok édesanyának, hitvesnek, le
ánynak, hogy a jó fiú, férj, apa nem 
jön vissza többet soha, de még a 
sírjához sem lehet elmenni s ha le- '  
hetne is, nem tudná megmondani 
senki az ég alatt, hol, merre van az 
a drága sír, hogy virágot ültessen 
reá a hű szeretet. És lássátok, bár 
nem mehettek, a vágyatok, a lelke- ' 
tek, a sóhajtástok elszáll helyettetek 
s megtalálja azt a sírt. És íme az

T Á R C A .

Yeronka.
Elbeszélés. Irta: Csite Károly.

IV.
— Ejnye, no, ki van itthon?... 

Nyitva-tárva az ajtó, aztán senki sem 
fogadja az embörséges-embör tisztes
séges köszönését. Itt aztán jó aratást 
csinálna a tolvaj! — tipródott a ga
lambősz, erősen hajlott Csőre Bindi, 
volt dörgösi kanász, most pedig az 
új levélhordó Bakosék pitvarában.

Ágota néni a csapóajtós pincéből 
bujt elő nagy nyögésekkel.

— Ügy-ügy néném asszony, hozza 
csak azt a jó borocskát a szegény 
bús magyarnak 1 Biz Isten, már fél
év óta szinit sem láttam a bornak.

— Nini! Kend tán az új levél
hordó 1. . . Hát hisz ha valami jó 
levelet hozott, nem is mondom, hogy

nem kínálom meg kendet egy pohár 
borral.

— Hoztam bizony, kedves néném- 
asszony. . .  Én vettem át a megbol
dogult Cseresznyés komám örökét. 
Elég oktondi volt a szerencsétlen, 
hogy itt hagyta ezt a szép mester
séget. De hát megijedt a jámbor lé
lek, hogy kiszorul a menyországból, 
ha idejében nem igyekszik oda, el
foglalja helyét a sok elesett hős.

— Látom, kend még most is a 
régi: nem hagyja el a jókedve.

— Majd bolond vagyok, hogy 
megváljak az egyetlen vagyonomtól, 
kincsemtől. Hisz ez mindennapi táp
lálékom : kenyerem és italom. . .  De 
hát meg ne feledkezzünk a levélről, 
no, meg a borról sem ... Tessék, 
leiköm anyám, bizonyosan valami jó 
dolog van beleírva...

Most iramodtak befelé a kertalja 
felől Borcsa asszony és Veronka. A 
gyenge tüdejü kis leány kimerültén,

fulladozva érkezett a pitvarba, mégis 
ő kezdte fennhangon olvasni a Mar
citól érkezett kusza vonásokkal írt 
tábori lapot. S alighogy elkezdte, 
mindjárt meg is állott. Szemrehányón, 
vádlón fordult a csupafül hallgatói
hoz :

— Lássák, lássák I amit kértek, 
amiért imádkoztak, megtörtént. Marci 
megsebesült. . . .  kórházból írta. . . .  
vagy tán Íratta valakivel a lapot.

— Uram Istenem, segíts 1. . .  De 
nem veszélyesen?!

— Lábát érte a golyó. . .  s azt 
írja, nem nagy a baj. Tán egy hét 
múlva haza is eresztik majd szabad- Í1 
ságra.

— Oh, szegény jó gyermekem I 
— sóhajtá Borcsa asszony remegő 
ajakkal. S ilyen az anyai szív: hetek 
óta ostromolta imáival az eget, hogy 
sebesüljön meg kicsikét a fia s most, 
hogy teljesült óhaja, oly zokogással 
borult az ágyra, hogy nem győzték
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nem marad kopár, dísztelen. K«. ki 
nem, virágot ültet rá a ti kéréstekre. 
Még olyan helyt is, ahol emberek 

n nem járnak, a hegyek ormán, a ten- 
gger fenekén is. A szememmel láttam. 

»T Pent a Kárpátok ormán. Egy órai 
tri hegymászás után értem a magas 
io oromra. Csend volt odafönt. Se ma- 
>b dár, se méh, se szúnyog nem zavarta 
a a nagy, halotti csendet. Erdő sem 
tv volt már ott az ormon. Azok lent 
irí hervadoztak a mélységben. A falvak 
i  kis hangyabolyoknak látszottak. Csak 
uí két élőlényt találtam odafönt. Majd- 
rr nem rájuk léptem a nagy, esetlen
0 olasz bakkanccsal. Kát árvácska volt. 
rf Fejecskéjüket összedugva néztek rám, 
ti mintha csodálkoztak volna rajtam. 
£f Én pedig rajtuk csodálkoztam. Hogy 
d került Ide e két kis virág ? Két csen- 
b des, néma sirhalom volt mögöttük. 
H Kik nyugosznak bennük? Nincs a 
n nyírfa keresztre írva. De tudjuk. A 
H Kárpátok és a «Hon< védői. Hősi 
rí halottak. Piatal, vagy öreg, nem tud- 
ri hatni. Az bizonyos, hogy valahol 
n messze egy kicsike házban egy-egy 
b asszonyi vagy leányi  ̂arcra könny 
3 pereg e sírokért s közben mesét
1 mondanak tágranyflt szemű, szájú 
if kicsiny árváknak arról, hogy az ő 
] jó apjuk, bátyjuk elment messzire 
r virágot szedni, pici nyuszit fogni ne- 
i kik. . .  Csend, nagy, néma, halotti 
) csend takarja a két sír a két árvácska 
t titkát. Ki ültette oda azt a virágot 
I az árva sírokra? A kicsiny árvák

r vigasztalni. . . Vagy tán az édesanyai 
; sejtelmes szíve előre megérezte a 
r nagy veszélyt?

Mert hát Marci nem érkezett haza 
> egy hét múltán, helyette levél jött a 
| kórházi orvostól, hogy látogassa meg 
r valaki hozzátartozója a kórházban.
| Komoly a baj, le kell vágni a Marci 
| jobb lábát, hogy életben maradhasson.

A zord Bakos eddig is kevés szavú 
, ember volt s most a hosszú úton 
, mintha teljesen megnémult volna.
; Sem a folyton könnyező feleségéhez, 

sem máshoz nem szólt. A vasúti kupé 
ablakán nézte folyton komor révedező 

i tekintettel a tova tűnő változatos tá
jakat. Vagy tán semmit sem nézett, 

i csupán a benső kínos gondolataival 
viaskodott.

Gyorsvonaton utaztak, mégis ké
sőn érkeztek: nem búcsúzhattak el 
még életében a szegény Marcitól. 
Elköltözött már az ifjú lelke. . .  tán 
ép akkor búcsúzott otthon az édes 
szülői hajléktól. . .

— Vesszen már most minden I . ..

lelke, imája, mely felszállt a virágok 
Teremtőjéhez, Atyjához. És ő ültetett 
virágot az árva sfrokra, árvácskát 
a magyar sírokra. Azóta biztosan 
tele van árvácskával a két sírdomb. 
Van, aki gondozza őket. De nemcsak 
ezeket, hanem mindent Keleten, Nyu
gaton, Északon és Délen, magasan 
és mélyen. Még a tenger sötét, csen
des mélységében is. Ott vannak a 
legszebb virágok. Korall a halott ko
porsója, ezerféle tengeri virág a szem
fedője. A virágok Atyja Úr ott is. 
És ő gondozza a hű szívek helyett 
az árva, magányos sírokat, melyeket 
nem tud senki, nem talál meg senki. 
Neki gondja van mindenkire, kivált 
az elhagyatottakra, az özvegyekre és 
árvákra, a gyászoló édesanyákra. Ő 
a virágok Atyja, az élet, az öröm, a 
szeretet végtelen hatalmú Istene.

Evangélioini Munkások Szövetsége
Lapunk más helyén találhatja meg 

az olvasó részletes leírását annak a 
konferenciának, melyet az Evangé- 
liomi Munkások Szövetsége Ostffy- 
asszonyfán rendezett. Részünkről 
örömmel üdvözöljük ezen új intéz
ményt, amely egyházi életünknek kü
lönböző hiányait és bajait akarja 
megszüntetni és orvosolni. Régóta és 
sokan érezték, mondogatták is azt, 
hogy az egyházmegyei, egyházkerü
leti és egyetemes gyűlések, mint fő

vesszen a haza is, ba elrabolták tő
lem a fiamat 1 — mondta Bakos fel
törő hördüléssel, sötét elkeseredett 
lélekkel, amint haza érkezve bebotor
kált hajlékába.

A mégjobban meghalványodott kis 
Veronka átható, szomorú tekintettel 
nézett reá:

— Én is ? ! . . .  Édes anyám s 
nagyanyám is 1 ? Az egész falu vesz- 
szen?! Kit szere t? ... kit szeretett 
tulajdonkép édes apám?! . . .  Nem 
tudja azt édesapám, hogy akinek 
nincs földi hazája, annak égi sincs ? I

' V.
Haza hozatták a szülők az ifjú 

hőst a szülőfalui temetőbe, ö t falu 
népe összesereglett a temetésére. A 
rengeteg sok asszonynép úgy sirt a 
sírnál, mint a zuhogó zápor. Csak a 
keményszívű Bakos szeméből nem 
hullt a könny. Merev, kemény, szú
rós tekintettel nézett maga elé: dacolt 
a saját kínzó fájdalmával.

ként közigazgatási tényezők, nem elé
gítik ki azt a várakozást, és pedig e 
jogos várakozást, hogy evangélikus 
egyházunk közegyházi életének le
gyenek olyan megnyilvánulásai is, 
amelyek szorosabb értelemben vett 
egyházi és vallásos ügyekkel, kérdé
sekkel foglalkoznak. A lelkészegyletek 
és tanítóegyesületek sokat tehetnének 
e téren, ha fel lehetne őket egy ki
csit rázni lethargiájukból; de még 
szerencsésebb az a forma, amelyben 
az Ev. Munkások Szövetsége iparko
dott a célt elérni; amennyiben itt 
egyháziak és világiak együtt vannak.

Dr. Molnár Gyula törvényszéki 
biró a Szövetség elnöke. Benne egy 
olyan keresztyént ismertünk meg, aki 
benső hittel, mély szeretettel és nagy 
türelemmel fáradozik a lelkek feléb- / 
resztésén. Köszönet illeti meg azokat /  
a református atyafiakat is, akik a 
konferencián résztvettek: Takaró
Géza és Olasz Sándor lelkészeket, 
dr. Csia Sándor orvost, mert elő
adásaikkal és megjegyzéseikkel felvi
lágosítást nyújtottak nekünk a Bet- 
hania-Egylet munkájának irányáról, 
s bepillantást engedtek abba a szel
lembe, melyben annak munkája folyik. i

A konferencia programmja gazdag 1 
és változatos volt. Különösen ki kell S 
emelnem Takaró Géza irásmagyará- 
zatait, amelyek inspirálólag hatottak ir 
s amelyekről én a legnagyobb áldást 
remélem; továbbá Transchenfels El
zának a vasárnapi iskoláról tartott !r

Az édesanya többször összeesett 
mélységes fájdalmában. Napokig alig 
evett valamit, minduntalan kibolyon- g. 
gott a temetőbe. j‘

— Jaj, ja j! nincs már nekem 
fiam. . . Élvesztettem örökre! . ! .

Veronka, Marci sírja mellett gugolt, a 
virágot ültetett reá.

— Vigasztalódjék édes anyám:
a jó ember nem veszendő ! . . .  Marci , 
sem veszett el 1

— Jaj, ja j! nem tudok soha vi- 3
gasztalódni 1 Elveszett... elveszett ő ^ 
örökre I . . . Nem láthatom meg soha **
többé az én szép, jó fiamat I . . . 11

— De anyám, a jó lélek örökké
él I S aki istenben hisz: vigaszta- e 
lódik. . . Marci él most is s örökké 1
fog élni. . .  Én hiszem ! . . . Édes á
anyámnak is hinni kell, hogy viszont ,r 
látjuk őt. . . s viszontlát engem. . . c 
mert, nemsokára én is elmegyek 
Marci után s majd egyszer jön utá- ‘c 
nunk édesanyám is, édesapám is, £ 
akkor ismét együtt leszünk. . .  •

(Folyt köv.)
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előadását, amelyben a meleg ügy
szeretet egybeszövődött a gyakorlati 
tapasztalattal. Egyes előadásokban 
egyházi és társadalmi életünk hibái 
talán túlságos egyoldalúsággal dom- 
boríttattak ki anélkül, hogy a meg
lévő jó kellő méltatásban részesült 
volna; s a meglevőnek fejlődési lehe
tőségeiről kevés sző esett: de talán 
a magamfajta »konzervatívoknak! sem 
ártott, ha a kés egy kissé mélyebben 
vágott.

Egy dolog nem tűnt ki a konfe
rencia folyamán: tudniillik, hogy a 
vezetőség az Evangéliomi Munkások 
Szövetségét egy már kialakult körnek 
tekinti-e, vagy pedig további tagokat 
is akar toborozni ? Reméljük, hogy a 
Szövetség elnöke e tárgyban nyilat
kozni fog.

A Szövetségben szeretnénk evan
gélikus egyházunknak egyik szervét 
és életnyilvánulását üdvözölni s ép
pen azért kívánatosnak tartanánk, 
hogy az egyházi szempontok is kellő 
mérlegelésben és értékelésben része
süljenek. N. K.

Tan a magyar fűidnek, még min
dig van varázsa!

Jókai Mórnak legkerekdedebb, 
legtökéletesebb regénye >Az új földes 
úr«. Az van benne leírva, hogy az 
öreg Ankerschmidt lovag, magasrangu 
osztrák katonatiszt, aki 1848—49-ben 
ellenünk harcolt, később a háború 
után itt nálunk letelepedett s évek 
múltán olyan jó magyar lett, hogy 
akár kurucnak is beillett volna. A 
magyar föld lelke, a magyar úri- és 
köznép jelleme tette ezt; amit ha az 
idegen megismer, akkor, megszeret; 
ha pedig egyszer megszerette, akkor 
ez a szeretet úgy megfogja, úgy meg
varázsolja, úgy átalakítja a lelkét, 
hogy egészen új emberré változik: 
idegenből igaz magyarrá.

És ez nem túlzás! Minket, magya
rokat csak az gyűlölhet, aki nem is
mer. Sok végzetesen befolyásos ellen
ségünk volt már szerte Európában, 
de ezek mind, csak — hallottak ró
lunk, vagy legfeljebb csak keresztül 
utaztak a földünkön.

Azok az idegenek ellenben, akik 
közénk vegyültek, akik megfigyelték 
nemzeti géniuszunk egészen eredeti 
természetét, akik forgatták történel
münk lapjait: azok mind megillető- 
dött rokonérzéssel s egy egész életre 
szóló szép emlékkel távoztak tőlünk,
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ha ugyan őrökre itt nem maradtak.
A múltban, a kedves, békés, nem 

is oly régen elmúlt múltban legalább 
így vo lt... M o st? .... A »most« 
ebben a tekintetben nem számit. A 
»most« egy összetört nemzettest be
teg lázálmait, a nemzeti lélek sokszor 
őrületes, egyszer szánalmat keltő, 
máskor elrémitő hánykolódását és 
vonaglását jelenti. De majd. . .  meg- 
gyógyulunk. Biztosan, egész bizto
san ! . . .

Veszprémben is- él egy őszhaju, 
piros-pozsgás öreg úr, 78 éves, nyelv- 
és zenetanár, pilseni születésű, cseh 
származás. Sok esztendeje éldegél 
már itt, a magyar nyelvet még sok
szor kerékbetöri, de a lelkét már 
megfogta a magyar varázs. . .

Még a háború előtti években el
ment egyszer haza, Pilsenbe, látoga
tóba. Járt-kelt erre arra a sürgő-forgó 
város utcáin, »szedegette a sok szép 
emléket«, mint Petőfi mondaná. A 
végén aztán beült- egy vendéglőbe 
pihenni, talán ábrándozni.

Egy vendéglőbe, ahol a törzsven
dégek együtt és szerteszét itták — 
az árpalevet. Tudnivaló, hogy Pilsen 
nemcsak a cseheknek, hanem a sör
nek is szülőhazája. Bort ott nem igen 
isznak, először is, mert ott nem te
rem, tehát drága (a cseh meg fös
vény), aztán meg talán méregnek 
tartják,- mint a paprikát. (No hiszen, 
félig-meddig igazuk is van.)

Abban a vendéglőben azonban, 
ahová az öreg úr belépett, három 
fiatal-ember mégis bort ivott, de nem 
állott előttük üveg, csak egy-egy ki
csi pohár. Azokból iszogattak nagy 
óvatosan, de azért nagyra voltak, 
mert hát ők most »mulattak«. A sűrű 
vendégsereg pedig nagy megbotrán
kozással nézte a »könnyelmű, lump« 
fiatalokat.

A mi öreg urunk csendesen beült 
egy sarokba és egész gyanútlanul és 
mire sem gondolva, borzasztó dolgot 
mondottI Azt mondta: »Kérek egy 
félliter bort!«

Az egész vendéglő felsziszent erre, 
aztán meg néma lett a nagy csodál
kozástól s úgy nézett mindenki az 
öreg úrra, mintha legalább is — pat
kány — mérget rendelt volna ma
gának.

Az egyik szomszédasztalnál, ahol 
nagy cseh társaság sörözött, azt 
mondja valaki csehül: »No, ez bizto
san valami bakonyi betyár!« Az öreg 
úr megértette a megjegyzést, meg
haragudott, felállt s odament a társa
sághoz s azt mondta nekik: »Lehet, 
hogy én bakonyi betyár vagyok, de
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tudják meg, hogy ha valaki sötét éj
szaka, éjfélkor, végig megy a Bako- 
nyon, hát a haja szála sem görbül 
meg, hanem itt, a maguk Pilsenjében 
a legelső sötét mellékutcán fejbecsap
ják az embert!«

így megvédte az öreg úr az ő 
második, kedvesebbik hazáját. Bár 
csak sok ilyen jóindulatú védelme
zőnk volna, de nem a jámbor zene
tanárok között, hanem ott kint . . . !  
Ahol mostanában kedves szomszé
daink, a csehek és a többiek, bizo
nyára sok szép kedves dolgot mond
hatnak felőlünk 1

Verseket is ír az öreg úr, még 
pedig magyarul. íme egy verse (per
sze, aki az anyatejjel szíttá magába 
a magyar nyelvet, az, ha egyébként 
verset tud írni, nem így írná meg, 
de őszintébb hazafias érzést még az 
sem tudna papiroson megszólaltatni):
„Hej magyar! Míg nyelvünk él, azt nem

[dobjuk el,
Míg hű szívünk a hazáért s nemzetünkért ver! 
E szép nyelvet Ázsiában ruházta ránk az 

[Úristen maga, 
Azt mitölünk elrabolni nem engedjük senki

inek sem soha! 
Mi állunk oly erősen, mint sziklán a tölgy, 
Ki nincs velünk, sőt ellenünk van, nyelje 

, [el a föld!“
Hamisítatlan, magyar önérzet, 

majdnem szenvedély kiált ki e so
rokból.

Hej, Uram Isten, ha már beván
dorlókat adtál közénk, pedig sokat, 
miért nem ilyeneket adtál ama ..  
galíciaiak helyett! Azok közül is 
került ki versíró, többek közt a hires 
Kis József, aki csakugyan nagy költő, 
de verseikben kevés a magyar érzés.

Mikor 1915-ben híre jött az első 
szerbiai nagy árúlásnak, az öreg új 
magyar borzasztóan fel volt hábo
rodva és egy mérges levelet irt a 
pilseni barátainak, rokonainak. Azt 
irta benne: »Sohsem hittem volna, 
hogy annyi rongy gazember van kö
zöttetek!« Ezt a levelet a pilseniek 
kinyomatták az odavaló cseh lapba, 
elrettentő példának, hogy nézzétek, 
ti jó csehek, micsoda borzasztó »ma
gyarón« lett az öreg Jósef Cerni- 
ből, aki már nem a Jósef Cerni 
hanem Cserny József Neki magának 
pedig megírták csupa mássalhangzós, 
fogcsikorgatós cseh nyelven: »Hal
lod-e te Cserny József, többet be ne 
merdd tenni a Hibád Pilsenbe 1« Szó
val megfenyegették, kiutasították, ki
közösítették maguk közül.

Fájhatott az esett a jó öreg úrnak, 
hogyne fájt volna, hiszen ha hazá
jának fogadta is szép Magyarorszá
got, azért amoda is sok szép szála
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Wítötte az emlékezésnek: gyermek
kor. . .  szülök. . .  játszótársak.. .  
i »De — azt mondja az öreg űr 
!?ossz magyarsággal — már épen 

egem--volt belőlük, nem is akarok 
m többet vissza odamenni.« 

t Az érzéseit aztán versben is meg- 
w nekelte:
ßHHa a végzet azt rendelné, hogy el kell 

[hagynom hazámat, 
iÍ9éleszedném magyar földdel minden darab

[ruhámat.
)x.zt a földet gyűjtögetném magyar hősök

[sírjain,
i)!.kiknek e szelleme is velem járna életem

nek útjain.
&.'& azután felkeresném magyar barátaimat, 

i)(.kkik összecsokolgatnák könnytől ázott ar-
[comat.

a is ha végre éltem napja leáldozna örökre, 
is .efektetném halvány arcom a szent magyar

[rögökre.
 ̂ •» azt suttognám: jó Istenem, hála legyen

[teneked,
loHogy magyar földön fejezem be ezt a bús

életet 1“
Hát nem szép ez a vers? Nem 

f.s vers már, hanem igazi költemény! 
sWem a külső formát és a nyelvezetet 
irigyelem benne, hanem azt a meleg 
vérzést, azt a meleg, őszinte hangot, 
mamit lehetetlen észre nem vennem, 
mmert a lelkem visszhangot kiált rá 
e*és maga is melegségbe borul tőle.

Aki ezt a költeményt irta, annak 
»rnem Anyanyelve a magyar. Aki ezt 
sa költeményt irta, annak a szíve, 

bilelke magyart
*  —

*  *

Kedves jó öreg úr! Bárcsak min
id e n  Magyarországon született em- 
»dberben annyi hazaszeretet élne, mint 
9ttebenned, aki pedig csehnek születtél, 
1*1 Pilsenben növekedtél! Hidd el, hogy 
>rí hogy olyan földre léptél, amelynek a 
>n népe — ősi erény ez itt — szeretetre, 
to csak szeretettel tud felelni. És ha 
m majd sok esztendő múlva csakugyan 
st le kell fektetned halvány arcodat a 
íb szent magyar rögökre, meglátod, 
m milyen lágyan elringatnak, milyen 
ic békétadón magukbaölelnek azok a 
ib drága magyar rögök !

Addig pedig a jó Isten tartson 
ti meg erőben, egészségben és tanítsd 
ír meg a kezed ügyébe kerülő »szülé
st tett« magyar fiukat és leányokat — 
r német, meg zongoraóra közben — 
rl hogy milyen nagyon kell nekik sze- 
n retniök a hazájukat, ha már te is 
a annyira megszeretted, aki fölött pedig 
n nem is dalolt magyar nótát a dajkád, 
s akit anyád sem tanított magyarul 
ií imádkozni! önts meleg érzést a ko- 
n moly napokban is gyerekesen léhás- 
i kodó szívükbe a te meleg szívedből 
á és neveld rá őket, hogy ne tudják

mély elfogódottság nélkül kimondani 
azt a szent szót, hogy »magyar haza!«

H. J.

H E T I  K R Ó N I K A .
Nem zetgyűlés. A módosított gabona- 

rendeletet rövid vita után elfogadta a nem
zetgyűlés. Vass József az előadói székből 
meghajtotta az elismerés zászlaját a gaz
dák előtt, akik a módosítások elfogadásá
val ismét áldozatkészségüknek adtak ki- 
fejesést. Ugyancsak rendezték a bírók és 
ügyészek fizetésrendezését. Az adójavasla
tok tárgyalásánál a miniszter kijelentette, 
hogy az adónál mindig számbaveszi a meg
adózandó jövedelem forrásait. Az interpel
lációk során feltűnést keltett Szilágyi Lajos 
interpellációja a Move, tárgyában.

Mint nevezetes és jelentőségében ki
számíthatatlan eseményt jegyezzük fel az 
elmúlt napokról, hogy nagyatádi Szabó 
miniszter benyújtotta a földbirtokreformról 
szóló törvényjavaslatot. A kisgazdák föl- 
állva ünnepelték ezt a pillanatot és vezé
rüket.

Vasvármegye. Vasvármegyének hazá
ját szerető népe szeptember 5-én mutatja 
be hazafias gondolkozását és áldozatkész
ségét az ú n. népgondozó ünnepélyen, 
amelyen megjelenik Magyarország kor
mányzója, Horthy Miklós. Reméljük, nem 
lesz egyetlen község sem a vármegyében, 
amely hazaszeretetének, áldozatkészségé
nek ez alkalommal is fényes tanujelét nem 
adná. Tanácsos lesz azért, ha ez alkalomra 
minden községben bizottság alakul, mely 
a gyűjtést vezeti, e résztvevőket szervezi, 
mert az egyes községek jelentőségét mu
tatja, melyik hogyan vesz részt az ünne
pélyen Magyarország kormányzója előtt. 
Minden tudakozódásra azonnal válaszol: 
Népgondozó iroda Szombathely, Vármegye
ház.

Uj miniszter. A hivatalos lap közli, 
hogy a kormányzó kinevezte nagyatádi 
Szabó Istvánt földmívelésügyi és Vass Jó
zsef dr. egyetemi tanárt közélelmezési mi
niszterré Rubinek Gyula kereskedelemügyi 
minisztert pedig a földmívelésügyi minisz
térium ideiglenes vezetésétől fölmentette. 
Vass József dr. az új közélelmezési mi
niszter régi érdemes tagja a katolikus köz
életnek. Pápai prelátus és egyetemi tanár 
és régebben igazgatója volt a Szent Imre 
kollégiumnak. Az általános választáson 
választották meg nemzetgyűlési képviselő
nek és a nemzetgyűlésen már első beszéde 
alkalmával föltűnt alapos képzettsége és 
nemes gondolkozása. Rövid fél esztendei 
képviselői működése alatt a nemzetgyűlés
nek egyik legszimpátikusabb és legnép
szerűbb tagja lett. Kinevezését osztatlan 
megelégedéssel fogadták. Vass József az 
első egyházi méltóság, aki 1867 óta minisz
teri székbe jutott.

Hollandiából visszatért gyermekek 
kifosztása. A Hollandiából visszatérő ma
gyar gyermekeket Bécsben kifosztják, el
veszik ruhájukat, élelmiszereiket s azután 
pőrére vetköztetve útnak indítják őket Bu
dapest felé^ A hollandusok a gyermekeket 
bőven ellátták élelmiszerrel és más utra- 
valóval és ajándékokat is adtak, azzal a 
kifejezett rendeltetéssel, hogy azokat vigyék 
haza szüleiknek. Az ajándék sajt, szivar és

süteményből állott. Mikor a vonat megér
kezett Becsbe, előre megállapított terv sze
rint megrohanták a gyermekvonatot s még 
mielőtt kiszállhattak volna, a kocsikban 
teljesen kifosztották őket. Elszedték .az 
ajándékokat, a ruhanemüeket. Egyik-másik 
gyerekről leszedték a felsőruháját is, úgy, 
hogy trikókban, mezítláb indították őket 
útnak. A gyermekek sírtak, jajveszékeltek, 
segítségért kiabáltak, de senki se törődött 
velük. Végül betuszkolták őket egy Buda
pest felé induló vonatba s megfenyegették 
őket, hogy ki ne merjenek jönni. A gyer
mekek nagy része sírva folytatta útját.

Pécs lakossága az antant ötös taná
csához. Pécs egy idő óta a legidegesebb 
izgalmakban ég, a szociálisták amellett iz
gatnak, hogy a város vezetése teljesen a ke
zükbe játszassék át. Velük szemben a város 
minden rétegét képviselő polgárság és mun
kásság utolsó erőfeszítéssel küzd a vörös 
terror lábrakapása ellen és minden gáncs
vetés és akadályoztatás ellenére, a legna
gyobb nehézségek árán is eljuttatta vész
kiáltását a legfelsőbb tanácshoz és köve
telte a békeszerződés által Magyarország
nak ítélt Pécs és Baranya haladéktalan 
felszabadítását.

Mackensen levele Nógrád vármegyé
hez. Mackesen tábornagy Nógrád várme
gyéhez intézett levelében a többek között 
ezeket írja :

— Életemnek egyik legértékesebb em
léke marad, hogy alkalmam lehetett magyar 
csapatokkal harcolni, s élükön német csa
patokkal egyesülve az ellenség betörése 
elől a magyar földet délen, keleten és észa
kon megvédeni, valamint az, hogy épp ezt 
a tényt a magyar lakosság szívből elismeri.

Apponyi a társadalmi békéről. A vö
rös uralom alól való fölszabadulásunk év- 
fodulójának emlékére a Budai Katolikus 
Kör szép ünnepet rendezett Az ünnepet 
Apponyi Albert grófnak, a kör elnökének 
megnyitó szavai vezették be. Rövid vissza
pillantást vetett a bolsevizmust előidéző 
okokra. Majd megállapította, hogy a bolse- 
vizmus nem új jelenség a társadalmak éle
tében. A nagy társadalmi rázkódtatások 
után mindig jelentkezett, csak megnyilat
kozási formája volt más és más. Egyetlen 
célul — mondotta befejezésül — azt tűzöm 
ki magam elé, hogy a sokat szenvedett 
magyar társadalom földult békéjét helyre
állítsam.

Gyóni relikviák. Lassan-lassan egyen
ként vagy rajokban hazatérnek azok a sze
rencsétlen magyarok, akiket a világháború 
hullámai Szibériába vetettek. Hazatérésük 
olyan gyászos, olyan szomorú, mint aminö 
volt rabságuk. Megható dolog, hogy ezek 
a szegény mártírjai a háborúnak nemcsak 
magukat hozzák meg hazájuknak, hanem 
mindazokat az apróságokat, emléktárgyakat, 
amelyeket szibériai fogságukban használtak 
és őriztek s melyek a nagy idegenségben 
hozzátapadtak testükhöz, lelkükhöz. Sokan 
vannak, akik hazatértükben is mélységes 
kegyeletet rónak le a szibériai földben vég
képen ottmaradt bajtársaik iránt, hazahozva, 
ha nem is porladó testüket, de legalább az 
élettel jobban dacolni tudó relikviáikat. 
Balogh László tanárjelölt a tragikus véget 
ért Gyóni Géza utolsó hagyatékát mentette 
meg így a nemzetnek. Közte van a költő
nek néhány utolsó kézirata, a gyászszalag, 
amelyet a család nevében helyeztek a jel
telen sírra, amelyben csak egy egyszerű 
korhadt kereszt van beleszurva; egy ma
rék föld a sirhalomból; góbi kecskesap-
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kája, kendője, tolta, ceruzája és sok-sok 
apróság.

Végigtekintve ezeken a féltve őrzött 
tárgyakon, könny szökik az ember szemébe. 
Nem így gondoltuk mi és nem így remélték 
ők. Akik odakiint a régi magyar hazáról 
ábrándoztak, viszontlátnak egy megtépázott, 
ezer sebből vérző csonka földdarabot, a 
mely az érte gyötrelmes rabságot szenve
dőknek még háláját sem tudja méltóan 
leróni.

A m egszállott vendvidékről. A jugo- 
szlávoktól megszállott vendvidék az elmúlt 
két hét alatt nagy megrázkódtatásokon 
ment kérésztől. A dolog úgy kezdődött, 
hogy a jugoszlávok között az a hir terjedt 
el, hogy a magyarok július 28-ára általá
nos támadást terveznek. Nem tudni honnan 
keletkezett ez a kósza hir, de tény az, hogy 
az exponáltabb helyeken lévő hivatalnokok 
elhagyták helyüket és Jugoszlávia belsejébe 
vonultak, más hivatalnokok családjaikat 
küldték hátrább. De hogy e kósza hir mö
gött valami más komolyabb ok is lehetett, 
mutatja az, hogy ugyanekkor nagy csapat
összevonások is történtek, és a hadvezető
ség is sok mindenét a Murán túlra küldött 
át s a Murán állítólag hidakat is veretett.

A vend lakosság izgatottan nézte a tör
ténteket és köztük is szétrebbent az öröm
hír: Jönnek a magyarok. Egy sajnálatos 
eset, mely az egyik magyar őrs meggon- 
datianságából eredt, még növelte az izga
tottságot Nemcsoda, ha e hirek a vérme- 
sebb fiatalságot lázba ejtették. Több helyen, 
például Battyándon a legények lövöldöztek 
a csendörségi épületekre, aminek azután 
szomorú következményei voltak. Szigorú 
vizsgálat indult meg és sok ember a bör
tönbe került. A jugoszlávok összebeszélt 
lázadást szimatoltak, holott minderről szó 
sem volt.

Az egész eseménysorozat logikus követ
kezménye annak a lehetetlen helyzetnek, 
amelybe a vidéket a jugoszlávok ejtették. 
A jugoszlávok maguk is látják és tudják, 
hogy uralmuknak e vidéken semmi alapjuk 
nincs. Ok maguk is észreveszik, hogy a 
vend nép napról-napra komolyabb lesz, 
mert ijesztő alakban kezd kibontakozni 
előtte a sötét jövő képe. A nagy lelkinyo- 
máshoz, melyet a magyar és a vend nyel
vek eltiltása, az idegen nyelv erőltetése, a 
szabadságjogok elkobzása, a kémek és 
besúgók rendszerének alkalmazása, szóval 
az önkényes zsarnoki uralom előidézéséhez 
hozzájárulnak azok az aggodalmak, melye
ket a gazdasági bajok keltettek.

Azzal, hogy e vidéket elszakították Ma
gyarországtól, elzárták előle megélhetései
nek összes forrásait. Más években 8000 
rend munkás ment Magyarországra aratni, 
az idén legfeljebb 3000-nek sikerült átjutni 
a határon és ezekelőtt is ott állt a nehéz 
kérdés: át fogja-e engedni Magyarország 
a szerzett aratórészt? És ha nem engedi 
át, miből lesz a kenyér ? Többen megpró
bálkoztak ugyan azzal, hogy elmentek Szla
vóniába és Krajnába arató munkát keresni, 
de valamennyinek eredmény nélkül vissza 
kellett jönnie. Nem kaptak munkát, a meg
élhetési viszonyok is tűrhetetlenek és a 
munkabérek is elfogadhatatlanok voltak. 
Viszont e vidék azzal, hogy el van szakítva 
Magyarországtól, el van zárva az egész 
világtól, mert semerre másfelé nincsenek 
közlekedési eszközei s így terményeit nem 
tudja értékesíteni. Csajt a csempész keres
kedés tud ezekből kisebb mennyiséget 
kivhmni.
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Egy a határon átjutott vend ember ezt 
mondja: Amit évek hosszú során át Ma
gyarországon szereztünk, azt Jugoszláviá
ban az első esztendőben felemésztettük, a 
jövő esztendőben már nyomorogni fogunk.

A szomorú az, hogy ez az ember egy
általán nem túloz. Szorgalmas és takarékos 
vend népünk az elszegényedésnek néz elébe. 
E z az a felszabadítás, melyet a világ új 
átreformálói a világnak ígértek.

Lengyelország. Alig föltámadva száza
dos halottaiból, Lengyelország új élet-halál- 
harcba keveredett, mert nem úgy kezdte 
az uj életet százados sírján innen, ahogy 
okosság, szerénység és századot; keserű 
tapasztalatai tanácsolták. Felütötte fejét a 
pártok hidrája . . .  Most aztán folyik a két
ségbeejtő tusa Varsó körül. Egy test, egy 
lélek végre ott mindenki. Még az asszonyok 
és leányok is katonaruhába öltöznek és 
vonulnak ki a pusztító ágyutüzbe.

A török békeszerződést a török ki
küldöttek aláírták. Az aláírás napján a kon
stantinápolyi lapok gyászkeretben jelentek 
meg és vezéacikkeikben méltóságos han
gon tárgyalták a nemzeti gyászt és kifej
tették azt a nézetüket, hogy Törökország, 
ha megkisebbedve is, vissza fogja nyerni 
régi erejét és fényét.

A Palesztinába kirendelt angol biztos, 
Sir Sámuelnek első dolga az volt, hogy 
az összes zsidóktól megkövetelte, hogy a 
szombatot szigorúan betartsák. Minden 
zsidó boltnak zárva kell maradnia, semmi
féle üzletet nem szabad kötniök, a zsidók 
vasárnapi szünete megszűnik, mert a va
sárnap csak a keresztények ünnepe Palesz
tinában tehát az az érdekes és ritka eset 
állott be, hogy a mohamedánok pénteken, 
a zsidók szombaton és a keresztények 
vasárnap ünnepelnek, ami a gazdasági 
életre nézve természetesen nagy előny.

EGYHÁZI KÖZÉLET.
Értesítés az ev. nyomdáról. Varga 

Gyula esperes ur felszólítására értesítjük 
az érdeklődőket és részvényeseket, hogy 
az igazgatóság január havában volt első 
ülése óta mindent elkövetett, hogy megfe
lelő nyomdát szerezzen. Tárgyalt és alhu- 
dozott a budapesti Heisler és Kozol, 
Concordia és Pusztafi féle, továbbá a győri 
Nitsman, Grosz és Reggel nyomdavállala
tokkal, de a horribilis árkövetelések és 
komoly eladási szándék hiánya miatt 
eredményt nem ért el. Megfelelő nyomda 
helyiséget is nehéz találni. A részvénytöke 
teljes egészében meg van a körmendi 
takarékpénztárban. Sopronba nem lehet 
közgyűlést összehívni, mert az alapszabá
lyok 14 §-a szerint minden közgyűlés 
Győrött tartandó. Ha egy most folyó tár
gyalás sem vezet eredményre, az igazga
tóság közgyűlést fog összehívni az alap
tőke felemelése végett. Az Igazgatóság.

Püspöki látogatás. Kapi Béla, a du
nántúli egyházkerület püspöke augusztus 
10-én titkárja és Dukai Takách Ferenc 
cs. és kir. kamarás, Töpler Károly, Bóday 
Dezső egyházkerületi birtokfelügyelő bi
zottsági tagok kíséretében meglátogatta a 
mintaszerű lőrintei uradalmat, amelyet 
néhai Ihász Lajos, a kerület áldott emlékű 
felügyelője hagyott örökségül az ő nagyon 
szeretett dunántúli egyházkerületének. A 
bizottság megvizsgálva az egész uradalmat

teljes elismeréssel adózott jegyzőkönyvében 
a birtokot haszonélvezeti joggal vezetői 
özv. Ihász Lajosné, Jókay Etelka úrnőnek^
A birtokszemle után ebéd volt, amelyen r 
fentieken kívül résztvett még Huszár Jó-c 
zsef és Bélák Endre főszolgabíró Deve-s 
cserből, Nirnsee Pál nagybirtokos, Szabd4« 
Aladár reform, lelkész, Bátsi József evang,? 
lelkész, Pass László evang. segédlelkész; 
Ajkáról, a család részéről Hegedűs Sándort 
v. keresk. miniszter özvegye, Jókay Jolánn 
és dr. Jókay Ihász Miklós tb. főszolgabíró..' 
Kapi Béla mondta az első pohárköszöntőt, 
költői szép nyelven a ház úrnőjét köszönt—l 
vén fel, aki hűséges szeretettel ápolja halhat-1 

tatlan emlékű, Istenben boldogult férjének}! 
szent eszményeit, azt az ősi, puritán n 
magyar protestáns erkölcsiséget, amely a s 
mai eszménytelen, elfajult nemzedék elé é 
a magyar nagyasszonyi tündökletesjellem élő 8 
mintaképeként állítja az ősi kúria úrnőjét, ,1 
a magyar nemzet nagy „regös“-ének, a e 
világ legkitűnőbb humoru írójának, Jókai i 
Mórnak az unokahugát. Huszár József fő- - 
szolgabiró a devecseri járás nevében, dr. . 
Jókai-lhász Miklós a család nevében kö
szöntötte a püspököt, a magyar társada- - 
lom egyik országos tekintélyű vezérét, , 
akiben a romlásban lévő nemzetünket egye- - 
dűl megváltható, szebb életre segítő ma- - 
gyár és keresztyén eszmék jellegzetes meg- - 
testesitőjét, diadalra segítőjét üdvözölte. .

Személyi hir. Dr. Raffay Sándor bá- - 
nyakerületi püspök egyházi és politikai i 
ügyekben Svájcban időzik.

A nem zetgyűlés lelkészképviselői I 
Prohászka Ottokár püspök vezetésével jú- ■ 
lius 27-én küldöttségileg jelentek meg br. ; , 
Korányi Frigyes pénzügyminiszternél, hogy a 
az állami alkalmazottakra vonatkozó ked- f  
vezményeket lehetőleg az állam szempont- i 
jából szintén oly nagyjelentőségű munkát í  
végző lelkészekre, vagy közülök legalább < 
azokra is kiterjessze, akik városban vagy 
missziói helyeken élnek s fixfizetéses, sőt r 
ilyen alkalmaztatásban még kongruás ál- [ 
lásban vannak. A miniszter megígérte a 
kérés méltányos elbírálását s az ügy meg- f 
beszélésére egy szűkebb körű bizottságot j j 
kért fel, melynek egyházunk részéről Scholtz 
Ödön nemzetgyűlési képviselő a tagja.

A nagygeresdi evang. ifjúság, 1920. i  
aug. 1-én nagyszabású műkedvelő előadást t 
rendezett. Előadták az „Ördög mátkája* j 
cimü 3 felvonásos népszínművet. Az elő
adás rendezője Kiss jegyző volt. A befolyt 
jövedelem 10 ezer korona. Ennek felét 
harangalapra, felét pedig a hadifoglyok 
hazaszállítására fordították.

A Dunántúli Luther-Szövetség a 
Győri egyházmegyében. A győri egyház
megyében a Luther-Szövetségnek eddig 
összesen 895 tagja van, s tagsági díjak 
címén befolyt 10.756 K. Anyagyülekezetek 
szerint csoportosítva a tagok következőkép 
oszlanak m eg: Bőny 24, Bezi 41, Csikvánd 
40, Győr 158, Győrszeraere 4, Kispéc l lő, 
Felpéc 83, Lébény 85, Mérges 19, Kisba- _jÉL 
bot 16, Nagybarátfalu 68, Nagy mórichida 
58, Lovászpatona 64, Rábcakapi 37, Tár
nokréti 9, Tét 2, Ujmalomsok 71.

Kemenesmihályfán a Dunántúli Luther- 
Szövetség f. évi pünköst első napjának 
délutánján tartotta meg propaganda ünne
pélyét. A szép számmal összegyülekezet 
hívek buzgó éneke után Nagy Sándor 
czelldömölki ev. leik. imádkozott és tartott 
írás magyarázatot, intvén a híveket egyhá
zukhoz való hűségre, kegy így a protea-
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ih ntizmus elvégezhesse a jövőben reá váró 
V? így és komoly feladatokat. A gyermekkar
i&Bsy Ferenc tanító vezetése alatt és 
jxuzgólkodása folytán két szép éneket adott 
•íő. (Jöjj Krisztusodhoz. . .  Maradj meg 

fegyelm eddel...) Szabó Jenő tanító Vargha 
uwyulánénak: Győzelem c. költeményét adta 
t fő a hívek épülésére. Offertórium : 130 K. 
( Alsóságon 1920. június 27-én volt a 
ró iövetség ünnepélye. Az ifjúsági egyesület 
9l lelkészeket a templom ajtóban virággal 
ragadta. A hívek érdeklődése itt is szépen 
^megnyilvánult. Megható volt, amint felhang
zott az ének: Isten felséges adománya. . .  
taíisóságon is Nagy Sándor czelldömölki 
nlllkész imája és írásmagyarázata vezette 

«t az ünnepélyt. Az ifjúsági egyesület 
Isnekkara szép összhangban három éneket 
ofiott elő, Koczor Márton a gyülekezet 
limzgó tanítójának vezetése alatt. Hettlinger 
i lusztáv h. tanító értékes felolvasást tartott 

n nagyon is időszerű kérdésről: Hogyan 
\íüzdjünk egyházunkért!? Esztergálos Er
h e b e t , Baranyai Imre, Somogyi Vilma és 
na sajbók István szép szavalataikkal járultak 
xoozzi az ünnepély sikeréhez. Koczor Már- 
non tanító két harmóniumjátéka az ünne
p é ly  a i w riiwk szintén két értékes pontja 
lloolt. Offertorium: 9©0 K.

Mimftét helyen Nagy Miklós czeHdö- 
kinöiVr segddfeMeétf HwnertéKe a Luther- 
öv.zövetség szép célját és megvalósítandó 
kfcdaMta*.

A református zsinat Budapesten, a 
' magyarországi reformátusok székházában,
szeptem ber 28. reggel K> órakor fog ne- 
tv'yedik ülésszakára összejönni.

Az ostfVyaaszoayfai konferencia. Az 
ív}:vangétiomi Munkások Szövetsége több 
Ifiiiapig tartó összejövetelt és megbeszélést 
nsendezett a fcemenesatjai egyházmegye ví
gé ágzó gy ülele*«tében Ostffyasszonyfán. 
öXeaves kötelességünknek tartjuk mindenek- 
BlülŐtt is megemlékezni magáról a gyüleke- 
b 'élről s annak lelkészéről, Moütorisz 
iéjákosrót. A gyülekezet tagjai keresztyéni 
Istszdreteltel látták vendégül a konferencia 

gondoskodtak elszállásolásukról, s 
ytegyhenomttk adományaikat, amelyek a 
tettest táplálására szükségesek. Molitorisz 
hitelkész pedig kedves feleségével együtt 
lídfáradhatlan körültekintéssel intézkedtek, 
orihogy mindenek rendben történjenek. Hála 
séés köszönet a gyülekezetnek, lelkészének,
; ss a lelkésznének!

A konferencia tagjai 3-ikán érkeztek 
knmeg — jórészben; mert jöttek a következő 
sunapokon is. Az utolsó napra jelenvolt a 
iGDunántúli egyházkerület püspöke, Kapi 
IHBéla, aki Zongor Béla esperes kíséretében 
lófjött. Három napot töltött velünk Varga 
[DGyula, a kemenesaljai egyházmegye es- 
sqnerese. Jelen voltak: dr. Molnár Gyula 
lönörvényszéki bíró, a Szövetség elnöke, 
scíSzalay Mihály a konferencia társelnöke, 
t ICzipott Géza, Szuchovszky Gyula, Rimár 
is|leno, Fábián Imre, Turóczy Zoltán, Hutter 
B\Zsigmond, Gáncs Aladár, Büki Jenő, Né- 
irrmeth Sándor, dr. Kneffel József, Weisz 
i/Vilm os, dr. Csia Sándor, a Bethánia-Egylet 
iií titkára, Olasz Sándor és Takaró Géza ref. 
Isi lelkészek, Pauer Irma misszionáriusnő, 
iTTraschenfels Elza, Szabó Mária, Nagy 
M Miklós, Oaál József, Mód Aladár, Károlyi 
i3 Endre Gyámintézeti elnök, Szabó Jenő, 

Schrödl Mátyás, Berger Lajos, Bélák Sári
i t  dór, Schmidt János, Bélák János, özv. Nagy 
b2 Samuné, Bakay Péter, dr. Schimert Gusztáv, 
iT Takáes Béla, Fadgya9 Aladár, Németh 
ÍA Károly.

3-ikán délután dr. Molnár Gyula meg
nyitotta a konferenciát, este pedig isten- 
tisztelet volt az 1914-ben épült szép temp
lomban. A prédikációt Szalay Mihály 
tartotta 2. kor. 13, 5. alapján („Kísértsétek 
meg magatokat, ha a hitben vagytok-é ?•). 
A templomban minden este vallásos iratok 
voltak kaphatók, melyeket Schmidt Gyula 
árusított a Bethánia-Egylet részéröl.

A konferencia tulajdonképeni első nap
ját, 4-ikén reggel Takaró Géza mélyen 
járó bibliatanulmánya nyitotta meg az 
ember lényegéről a Biblia első fejezetei 
alapján. Utána Gáncs Aladár székesfehér
vári lelkész tartott értekezést ily címen: 
Bibliaolvasás és imádkozás a lelkész éle
tében. Délután dr. Kneffel József budapesti 
ügyvéd bibliamagyarázata volt az első pont 
119. zsolt. 1—8. alapján. Majd Fábián Imre 
kölesdi lelkész fejtegette népünk pogány 
erkölcseit, reámutatva különösen, hogy 
négy, illetve öt k milyen rombolást visz 
végbe: korcsma, kártya, kéj, kényelem és 
káromkodás. Szalay Mihály népünk erköl
csi neveléséről beszélt. Trauschenfels Elza 
budapesti tanítónő pedig Luk. 18: 15, 
16-ból kiindulva a gyermekek közötti ke
resztyén munkát ismertette, különösen a 
vasárnapi iskola üdvös voltát hangsúlyozva. 
Este gyermekistentisztelet volt a templom
ban, mikor is Traschenfels Elza és Szabó 
Mária ismertették meg a gyermekekkel a 
jó pásztort, Jézust Ján. ev. 10. alapján.

Csütörtökön, 5-ikén, Takaró Géza bu
dapesti református lelkész irásmagyarázata 
Zsid. 2: 6—9. alapján az ember igazi 
helyéről szólt az universumban: az igazi 
ember egy koronás király. Turóczy Zoltán 
arnóti lelkész az igehirdetésre való előké
szülésről olvasott fel. Pauer Irma misszió- 
náriusnő a bibliaköri munkáról a nők kö
zött. Délután Szuchovszky Gyula vallásta
nár irásmagyarázatot tartott 1 kor. 12: 
1 — 11. alapján. Pauer Irma folytatta déle
lőtti felolvasását, dr. Csia Sándor „Nevelés 
bizonyságtételre“ címen hangsúlyozta a 
bizonyságtétel fontosságát teljesen az 
íráson alapuló értekezéseben. Rimár Jenő 
vallástanár „Bizonyság tétel a lelkipásztori 
munkában4 cím alatt tartott előadást. Este 
istentisztelet volt, melyen Bakay Péter imád
sága után dr. Molnár Gyula és Turóczy 
Zoltán szóltak a gyülekezetnek.

Pénteken délelőtt Németh Károly „Az 
egy szükséges dolog a konfirmációban* 
cim alatt tartott előadást, utána dr. Schimert 
Gusztáv német nyelven olvasta fel „Krisz
tus követése a családban* cimü dolgozatát; 
dr. Molnár Gyula Népünk legnagyobb szük
ségéről és a kielégítés forrásáról beszélt. 
Takaró Géza irásmagyarázata Máté 9: 
35—10:), s Turóczy Zoltán imája után dr. 
Molnár Gyula zárta le a konferenciát. Este 
istentisztelet volt a templomban.

Az értekezletet őszinte vallásos szellem 
hatotta át s reméljük, hogy maradandó 
hatása lesz azok életében és működésében, 
akik rajta részt vettek.

A pórládonyi ev. és kath. ifjúság mű
kedvelői előadást rendezett Kiss Lajos áll. 
és Fazekas Sándor kath. tanító vezetésé
vel. Szinre került a „Tolonc“ című nép
színmű. A befolyt jövedelem 15 ezer ko
rona, mely összegnek felét harangalapra, 
felét pedig az Oroszországban sínylődő 
hadifoglyaink hazaszállítására fordítják.

„Az Ecclesia“ egyházművészeti és áru
forgalmi r. t. aug. 10-én tartotta alakuló 
közgyűlését, melyen az összes keresztény 
felekezetek egyházi és világi képviselői

részt vettek és az amerikai keresztény 
magyar papok szövetkezetének kiküldötte, 
Nagy Lajos g. k. esperes is megjelent. Dr. 
Horánszky Dezső udvari tanácsos, az Or
szágos Központi Hitelszövetkezet vezér- 
igazgatójának elnöklésével lefolyt gyűlés a 
vidéki érdekeltek kérésére, mivel igen sok 
helyen egyházi testületek és intézmények 
jegyzése még folyamatban van, Sozánszki 
Mihálynak, az Iparosok Országos Központi 
Szövetkezete vezérigazgatójának előterjesz
tésére a részvényjegyzési határidőt szep
tember hó 2-ig tolta ki, amikor a közgyű
lést folytatni fogják. Dr. Gerevits Tibor 
igazgató, egyházművészeti referens indít
ványára egy külön egyházművészeti bizott
ságot küldtek ki dr. Leopold Antal kano
nok, hercegprimási irodaigazgató einöklé- 
sével, továbbá egy protestáns kulturális 
bizottság és külön az egyes felekezetek 
részére gazdasági bizottságok kiküldését 
határozták el. Részvények (á 210 korona) 
jegyezhetők egyszerű levélbeni bejelentés
sel is az alapítási irodában (Budapest, IV., 
Koronaherceg-utca 7), mely kívánatra rész
vényjegyzési íveket küld, ahová egyházi és 
tanügyi személyek és intézmények már is 
bejelenthetik ruhaszükségletüket előjegy
zésként a már biztosított textilárukra.

CSALÁDI ÉRTESÍTŐ.
Halálozás, özv. Seregély Ferencné szül. 

Nagy Zsófia pórládonyi lakos július 19-én 
szerencsétlenül elhunyt Halálát egy szal
makazal összeomlása okozta.

Áldás emlékén I
Egy 48-as honvéd tem etése. F. hó

13-án, pénteken, délesti óratájban hunyt el 
Farkas József 92 éves földmives, 48-as 
honvéd, környezve a bánatos család szá
mos gyermekei, unokái, déd- és Ükunokái 
szeretett csoportjával, kiknek mindegyikére, 
de különösen vele gyengéd szeretettel bánó 
Lidia leányára s ennek tflrő, nemes szivü 
férjére: Tulok Józsefre kérte a jóságos 
Istennek áldását a búcsúzó aggharcos apa. 
Amily kedves a nyári napnak lealkonyodó 
végső nyájas sugara, oly feledhetetlen és 
megható volt a nagy idők, nagy eszmék e 
szerény, sirigtartó lelkes harcosának, e földi 
rögös pálya harcából az örökkévalóság 
boldog honába álomszerű, szép, csendet 
átköltözése. Mód Aladár lelkész szemet 
könny beborító s szívet-lelket megható 
gyászbeszédben méltatta a magyar szabad
ságharc e lelkes bajnokának élettörténetét 
úgy a háznál, mint imában a csendes te
metőben, hova a tűzoltóság gyászlobogó 
s a magyar nemzeti színű zászló alatt kí
sérte if ja-örege a falunak, nagyszámú so
kaságával meghatottságtól elfogultan utolsó 
útjára az aggharcost, kitől „Hazádnak ren
dületlenül“ szózat eléneklésével vett búcsút 
e hó 15-én, vasárnap délestéjén, még egy
szer a kiragyogó s áldásthintő és a kopor
sót s közvetlen környezetét bearanyozó 
napsugárral együtt. Legyen e kegyeletes 
gyászünnep az érző siívekben fsleabetlen 
s égő honszerelmet keltől

Esküvő. Aug. 18-án tartotta esküvőjét 
Nagy Ferenc másodlelkész Tersztyánszky 
Erzsikével. Az esketést Kapi Béla püspök 
végezte.

Adakozzunk a H arap terjesztésére!
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m hírek. i
A kormányzó a Vöröskereszt védője. 

A hivatalos lap egyik legutóbbi száma a 
kormányzónak a miniszterelnökhöz intézett 
kéziratát közli, mely szerint Horthy Miklós 
kormányzó a Magyar Vöröskereszt Egye
sület védőségét, az egyesület választmányá
nak kérésére, ideiglenesen átvette.

Oéczy István jubileuma. Géczy István, 
az ismert nevű népszínműíró augusztus 
24-én, kedden ünnepelte színészi működése 
40 éves és irodalmi munkálkodása 25 
éves jubileumát a Budai Színkörben, ami
kor 8zinrekerült „A gyimesi vadvirág“ című 
pályanyertes népszínműve.

Huszár Károly és — az amerikai 
zsidók. Washingtoni szikratávirat közli, 
hogy a newyorki magyar zsidók a külügyi 
hivatalnál azt a kérést terjesztették elő, 
hogy deportálják Huszár volt magyar mi
niszterelnököt, aki jelenleg az Egyesült- 
Államokban működik. A zsidók kérését 
Wilson elutasította.

Lefoglalt szovjet-brilliánsok. Az ame
rikai vámhivatal lefoglalt egy Oroszországból 
érkező csomagot, amely igy volt címezve: 
Martin elvtársnak. Martin ugyanis a szov
jetkormány úgynevezett nagykövete az 
Egyesült-Államokban. A csomagban száz
nál több brilliáns volt. Azt hiszik, hogy a 
drágakövek az orosz koronázási ékszerek
ből vannak kitörve.

Az internáltak látogatása. A belügy
minisztérium a székesfőváros rendőrfőka
pitányához, valamennyi vármegye alispán
jához és valamennyi törvényhatósági joggal 
felruházott város polgármesteréhez a kö
vetkező rendeletet intézte: „Zalaegerszeg 
fogolytáborában internáltakat többizben 
olyan személyek kívánták meglátogatni, 
akik az internálttal való rokonságukat 
mivel sem tudták igazolni. Hasonló esetek 
elkerülése végett felhívjuk címet, tegye 
közzé hatósága területén, hogy az internál
takat csak föl- vagy lemenő ágbeli rokonok, 
vagy vele közös háztartásban élő hozzá
tartozója látogathatja meg. A rokonsági 
viszony igazolására helyhatósági bizonyít
vány mutatandó föl a tábor igazgatóságánál, 
mert enélkül ez év szeptember elseje után 
a látogatás tilos. Látogatási idő hetenkint 
a csütörtöki nap délutánja.*

Az anyakönyvi dijak fölemelése. A 
belügyminiszter az igazságügyminiszterrel 
egyetértőén az anyakönyvi kivonatok kiál
lításáért járó díjakat ideiglenes hatállyal 
fölemelte és pedig az anyakönyvi kivonatok 
kiállításáért az eddigi egy és két korona 
helyett 10, Illetve 20 K jár. A családi érte
sítők kiállításáért, továbbá a felekezeti 
anyakőnywezetö által kiállított családi 
értesítőre vezetett záradékra, valamint az

állami anyakönyvvezetö által kiállított csa
ládi értesítőre vezetett megújítási záradékért 
40, 10 és 20 K fizetendő.

A Harangszó perselye.
A »Harangszó“ fenntartására és ter

jesztésére adakoztak:
A gyékényesi gyülekezetben: Horváth 

Lajos 20, Ritecz István Sándor, özv. Lő- 
rincz Györgyné, Petróczi Sándor 10—10, 
Tóth József 6, Kovács György, Kiss Sán
dor Márton 5—5, Magyar János, Korcsmár

{ános alsó, Ritecz István, Lőrincz Zsófi, 
*éter György, Petróczi István, Becseics 

János, Ritecz Sándor, Ritecz András, Lő
rincz József 4—4, Becseics Ferenc 3, Barna 
ózsefné, Szeles János, Kis István, Petróczi 
ózsef, N. N. 2—2 K. összesen 119 K.

Lébényböl: Kovács S., özv. Tóth Gy.-né 
4—4, özv. Stimmer Istvánné 3, Horváth 
Károly Bornázz 3 80, Böhm Ignác, Nagy
kanizsa 4, özv. Nagy Samuné a rákospa
lotai hívek részéről 20, Ostffyasszonyfa 29, 
Farkas Kálmán Lpatona 4, ifj. Fekete Fe
renc Nemeskér 10, Jánosi Ádám Kemenes- 
magasi 10, Sándor Endréné Keszthely 30, 
(Theologusok részére 50 K) Vitálisz Ká- 
rolyné Szombathely 120, Szabó Géza Zala
egerszeg 20, Zámolyi János Moson 10, 
Pécsinger Juliska, Linuska és Róza Gór 
30, N. N. Ajka 10, Brock Oszkár Szent- 
gotthárd 20, Horváth Jánosné Felsőságh 
10, Varga György Romána 20, dr. Thébusz 
Béla Bpest 200, N. N. Szombathely 40 K.

Szerkesztői üzenetek.
A szerkesztő és kiadóhivatal a hozzája 

érkezett levelekre a jövőben csak úgy vála
szol, ha az érdeklődők válaszbélyeget mel
lékelnek a levélben. — Budapesti olvasó. 
Magunk örülnénk legjobban, ha valaki 
ilyen tárgyú elbeszéléssel megtisztelne ben
nünk. Mi készséggel rendelkezésére állunk. 
— R. P. Az elismerést melegen köszönöm. 
Ameddig bírom, addig huzom. — K. S. 
Talán már a legközelebbi számban kifog
juk mutatni az illető gyülekezeteket.

Házat venne
vidéken üzletalapítás céljából 
fővárosi evang. vallásu füszer- 
kereskedö. Ajánlatokat az ár 
megjelölésével e lap kiadohiva- 
falába Szentgotthárdra kéri. i

Elcserélném 12 éves leányomat 
egy jobb házból való körmendi, sári 
vári, zalaegerszegi vagy szombathely / 
németül tanulni óhajtó fiúval, vagy} 
leánnyal, özv. Kogelmann Gyulánál 
vendéglős, Némethidegkut. 3

Egy evang. családhoz kerestetiWi 
festőtanoncnak egy fiú, ki a 13-ikli 
életévét már betöltötte. Teljes ellá-1 
tásban részesül. Tanulási idő 3 év. i 
Cím megtudható e lap kiadóhivatalt 
Iában. 3

A Rábaközben 24 kis hold szántó-l 
föld csinos lakással együtt azonnali! 
eladó. 10 hold föld folyó mellett van„i 
mely kertészetre nagyon alkalmas..! 
Bővebb felvilágosítást ad a tulajdo—< 
nos: özv. Németh Jánosné Magyar—' 
keresztur, Sopronmegye. 3

s Andor ferencz
TORONYÓRAGYÁRA

K f t  DAAFND

=  Legmagasabb kitüntetések. = =  j
Alakíttatott 1886-ban. Villamos üzem. 
Modern berendezés. Preciciós gépek.

Ajánlja elsőrendű torony-, iskola-, 
városház- és kastélyóráit különféle 
nagyságban negyed- és óraverő szerke
zettel. Tartós, szolid munka. Gondos 
kiszolgálás, legjobb anyag, több évi 
jótállás. Jutányos árak, kedvező fizetési 
feltételek. Költségvetés ingyen és bérm. 
Raktáron háború előtti anyagból készült 

órák.
Számtalan elismerő bizonyítvány.

Ajánlunk
poharakat stb.; úgys 

Távirati cím: L a c k n e r .

azonnali szállításra míg a készlet tart elsőrangú balatonmelléki B O R O K  A T ; étke
zésre alkalmas K Ő S Ó T ;  prima, rafinált fehér g a l í c i a i  P E T R Ó L E U M O T ;  
különféle Ü V E G Á R U K A T  u. m. lámpacilindert, befőttes üvegeket, sörös, boros 

úgyszintén a raktárunkban megtekinthető különféle G A Z D A S Á G I  S Z E K E R E K E T .

L I P P  é s  L A C K N E R
kereskedelmi üzlete, Szentgotthárd.

Nyomatott Wellisch Béla villamtUemü könyvnyomdájában Szentgotthárdon,
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Felelő* « e r k e iz tő  
és k ia d ó :

SZALAY MI HÁLY.
T árss zerkesztó :

NÉMETH KÁROLY.

Kéziratok Lovászpatonóra  
(Veszprém m egye), e lő fi
zetési d ijak , re k lá m id ő k  
a H A RA NQ 9ZÓ  kiadóhiva
ta lénak S zentg otthárdra  
(Vnsvármegye) küldendők.

Előfizetést elfogad  
minden evang. lelkész és 

tan ító .

V

E V A N G É L I K U S  N É P L A P .
Alapította: Kapi Béla 1910-ben.

Szerkeszti s a kiadóhiva
ta l veze tő je :

CZ IP  O T T  O É Z A
8ZE N T Q O T T H Á R D  

(Vas várm  egye.)

A „H a ra n g szó " előfizetési 
á ra : f é l  é v r e  közvetlen  
küldéssel 2 0  kor., csopor
tos küldéssel (legkevesebb  

10 példány) 16 korona.
A „H a ra n g szó “ te r je s z 
tésére befolyt adom ányok
ból szórványban lakó hí
veinknek Ingyenpéldinyo- 

kát küldünk.
M eg je len ik  m inden vasár

nap.

A „ D U N Á N T Ú L I  L U T H E R - S < Z Ö V E T S É G “ h i v a t a l o s  l a p j a .

Hadi foglya inkér t .
Asszonyok ti és leányok,
Szép hivatás vár most rátok :
Szebb hivatás annál nincsen,
Mint a múló földi kincsen 
Égi kincset gyűjteni.

Messze tájak számos foglya 
Immár vándorbotját fogja,
Bús rabságból hazatérnek,
Szinte sír bennök a lélek 
Az öröm s honvágy miatt.

Egy hazánk van, több sehol sem, 
Szent e földön minden porszem, 
Édesebb meghalni ebben,
Mintsem élni idegenben —
Jertek haza foglyaink 1

Drága kincs a tenger gyöngye,
—  Ám a nő, e lenge, gyönge, 
Drágább gyöngyöt rejt szívében, 
Mely nem marad bent a mélyen — 
A részvétnek könnye ez.

Könnyüljön e könnytül a seb,
Váljék kincsre minden könnycsepp 1 
Tegyétek azt, egy nép várja, 
Áldozatul az oltárra —
S hazajönnek foglyaink.

Sántha Károly.

Miért támogatom és terjesztem a 
Harangszót ?

Mert a mai válságos időben 
ez az egyetlen néplap, amely az 
evangélikus közönséget tájékoz
tatja, erősiti és a távollevő hitro
konokat közel hozza egymáshoz!

Mert ennek támogatása és 
terjesztése minden egyházát sze
rető embernek érdeke é6 köte
lessége!

Mert ez a mi lapunk s támo
gatását mástól nem várhatjuk!

Csüggedetlenül!
— Elmondatott a Dunántúli Luther-Szövet- 

ség soproni ünnepélyén. —

Korunk egyik legeredményesebb 
életű emberének, Bodelschwing Fri
gyesnek életrajzában olvassuk, hogy 
az előkelő származású államminiszter 
fia s Frigyes német császár gyermek
kori barátja és játszótársa fiatal gaz
datiszt korában egyik vasárnap a 
szomszéd faluba lovagolt, hogy ara
tókat fogadjon. Közben betért a tem
plomba, ahol épen missziói vasárna
pot ünnepeltek s az igehirdető alap
igéül Jézusnak ezeket a szavait vá- 
tasztotta: »Az aratni való sok, de a 
munkás kevés. Kérjétek azért az ara
tásnak Urát, hogy küldjön munkáso
kat az ő aratásába.« Beszédének vé
gén pedig azzal a komoly kérdéssel 
fordult a gyülekezethez: nincs-e va
laki ebben a gyülekezetben, aki nem
csak imádkozik munkások küldéséért, 
hanem maga Is kész elmenni a nagy 
aratásba ?

Az aratófogadásra ment Bodel
schwing úgy érezte, hogy az Úr meg
fogadta őt és neki be ke11 állania 
aratásába. Isten szolgálatár. szentelte 
életét, lelkésszé le tf s á l *  resztyén 
szeretetmunkában Istennek »lyan al
kalmas és áldásos eszköz ívé vált, 
hogy Béthel néven szeretetintézmé- 
nyekből egész várost alapított, amely
ben tíz évvel ezelőtt bekövetkezett 
halálakor a lelkészeken, diakónuso
kon és diakonisszákon kívül már hét
ezernél több volt az intézetek lakói
nak száma.

Bodelschwing életének és gazdag 
sikereinek titkát az ő jelszavából ért- 
ketjük meg. Jelszava ez az apostoli 
vallomás volt: „ Mivelhogy ilyen szol
gálatban vagyunk, amint a kegyelmet 
nyertük, nem csüggedünk el. “ j II. Kor. 
4 L ]

Érezte, hogy meghivatásával meg
nyerte az Istennek azt a kiválasztot
taknak szánt, kitüntető nagy kegyel
mét, hogy az ő ügyét szolgálhatja s 
ez olyan túláradó hálával és biza
lommal töltötte el, hogy a csüggedés 
soha sem férhetett leikéhez. Érezte, 
hogy mikor a szerencsétlen betege
ket, félre-dobott emberroncsokat gyűj
tögeti össze és neveli munkára: ma
gának Istennek embermentő céljait 
szolgálja s ezért biztos volt, hogy 
Isten áldással és sikerrel koronázza 
áldozatos, csüggedetlen munkáját.

Hasonló szolgálat a célja a D u
nántúli Luther-Szövetségnek. Ez is a 
keresztyén szeretetnek s embermen
tésnek szolgálatában áll. Ez is a szét
szórt csontokat akarja összegyüjtö- 
getni s ameddig keze elér, az élet
telen, sivár valláserkölcsi, egyházi, 
családi, társadalmi, nemzeti életet 
akarja életre kelteni és lélekkel meg
tölteni. A romokon úgy akar új jövőt 
építeni, hogy Istent kívánja belevinni 
a világba s a világot fölemelni Is
tenbe, hogy ne a bűn, hanem Isten 
legyen itt minden mindenekben.

Erre a munkára hívja, tömöríti 
elsősorban a hivő keresztyéneket s 
ezek utján azokat a holt tagokat is, 
akiket az egyház a maga hivatalos 
szerveivel elérni és Istenhez vezetni 
nem tud.

Ebben a szolgálatban támogatá- s 
sára kell sietnie mindenkinek, aki 
csak egy cseppet is érzi a mások 
javáért, vagy romlásáért való felelős
séget s ebből fakadó kötelességet. 
Ezt pedig minden magát keresztyén
nek tartó embernek éreznie kell, mert 
a rettenetes romlás és összeomlás 
halálos bizonyossággal bebizonyította, 
milyen mélyre kell zuhannia az em
beriségnek, ha lecsúszik az egyetlen 
igazi fundamentumról: a Krisztus 
evangéliomáról s az emberi tudásnak
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ingatag homokjára, a fegyveres eró 
vére* szuronyhegyére s a hitetlenség 
és erkölcstelenség iszapos salakjára 
akarja építeni egyéni, családi, társa
dalmi, nemzeti fejlődését és boldog
ságát.

A nagy összeomlás és a romok 
ijesztő tömege sokak hitét és bátpr- 
ságát megzsibbasztja; de akik az Úr
ban biznak, azoknak ereje ma is meg
újul ; a porból is szárnyra kelnek, 
mint a saskeselyük ; futnak, küzdenek 
a szebb jövőért és nem lankadnak 
meg; járnak az Úrnak és embertár
saiknak szolgálatában s a rögök, 
tövisek, leverő romok, csüggesztő 
meg nem értések és hálátlanságok 
között sem fáradnak el. Aki egyszer 
megérezte Isten kegyelmét s azt a 
nagy boldogságot, amellyel az ó szol
gálata jár: sohasem sülyedhet fásult 
pesszimizmusba és nem élhet tétlen, 
vagy csak önző célokért leélt alacsony 
életet. Az igazán hivő ember soha 
el nem rabolható optimizmussal néz 
a jövőbe s épen ezért soha nem lan
kadó buzgalommal indul munkára. 
Úgy tesz, mint Luther, akinél éleseb
ben senki nem látta a halálos rom
lást és a bűnnek pokoli hatalmát, 
mégsem rettent vissza, hanem mun
kához látott, mert érezte az Istennek 
még nagyobb hatalmát és irgalmát, 
amellyel a rosszból is jót tud elő
hozni s a pokol tornácában ténfergő 
embert is a mennyek kapujához 
akarja és tudja segíteni. Épen ennek 
megérzése hajtotta szakadatlan, csüg- 
gedetlen munkára, hogy benne Isten

a maga céljai számára minél alkal
masabb segítő eszközt találjon. Hité
vel kétségtelenül bizonyos volt, hogy 
Isten ereje és kegyelme cselekszik 
mindent, mégis olyan fáradhatatlanul 
dolgozott, mintha neki magának kel
lene mindent elvégeznie. Nincs is na
gyobb munkára bajtó erő az igazi 
hitnél. A nagyhitü emberek mindig 
örömmel dolgozó munkálok. Nekik 
a szolgálat nem terhes iga, hanem 
lelki szükséglet és gyönyörűség.

Merítsünk ml is erőt és boldog
ságot abból a tudatból: kinek kegyel
méből, milyen szolgálatban állunk, 
akkor mihozzánk se férhet a gyáva 
pesszimizmus a maga fásultságával 
és önző tétlenségével.

A nagy összeomlásban, a bűnök 
rettentő aratásában, másrészt a meg
gyötört és megzavart lelkek új utakat, 
új célokat kereső vágyódásában és 
várakozásában ismerjük fel azt a 
páratlan alkalmat, amilyen csak kevés 
kornak adatott és ismerjük fel azt a 
nagy súllyal ránk eső felelősséget, 
hogy ezt az alkalmat halálos bűn 
nélkül el nem szalaszthatjuk és ki
használatlanul nem hagyhatjuk. Hadd 
ismételjem a reformáció jubileumi 
évében hangoztatott sürgető sza
vaimat :

Forrongással tele a megrendült szívek;
S kínos feszültségük csak ideig tarthat: 
Fel, kik a világgal jót tenni akarnak!

Nem volt talán soha kedvezőbb alkalom, 
Nem állt még kor előtt sietősebb munka! 
Nagy felelősséget kell venni magunkra!

Nyitott, irányt váró szívek néznek esdve 
S ha restségünk miatt újra megcsalódnak, 
Félre mi az ú tbó l: másoké a holnap!

Ha valamikor, ma igazán sok az 
aratni való, égető a munka, az arató 
pedig kevés. Kérjük az uratc ostro
moljuk az eget: küldjön munkásokat 
az ő aratásába. De ne csak kérjük, 
hanem magunk is álljunk be habozás, 
késedelmeskedés nélkül 1 Bármerre 
forduljunk, megdöbbentő elesettsé- 
günkből, megcsonkíttatásunkból, ki
űzött véreifik szenvedéséből, a mások 
nyomorúságán meghízottak dorbézo
lásából, buja féktelenségéből, minde
nütt mindenből a munkásokat kereső 
Istennek sürgető szavát kell kihalla
nunk: »Kit küldjék el? K> megy el 
nékem ?< Álljunk elébe és mondjuk 
a prófétával valamennyien: »Itt va
gyok én, küldj el engemetl« Azután 
bízzunk elküldőnkben, bizzunk kül
detésünkben és bizzunk azokban, 
akikhez küldettünk. Ismerjük fel a 
rosszban is a jót, a mocsárban is a 
virágot, a parányi magban is a jövő 
lehetőségeit, a kifejlődésre kész gaz
dag kalászokat. Ha magunk gyöngék 
vagyunk és sok mindent lehetetlennek 
tartunk, elég erős az Isten, akinek 
minden lehetséges.

A háborúnak a jövő szempontjá
ból talán egyetlen igazi áldása az, 
hogy a jobbak nem nézik tovább 
közönyösen a világ romlását, hanem 
belátják, hogy menteniük kell a lel
keket s ennek utján a társadalmakat 
és nemzeteket. Mert amint egy-egy 
nemzet csak akkor bukik el politikai-

B T Á R C A .  1

Zúgnak a harangok...
Zúgnak a harangok szomorú búgással, 
Egyszerű koporsót visznek a sírkertbe. 
Zokogó kis árvák lépkednek utána, 
Anyjukat kísérik az örök nyughelyre.

Könnyharmatos arcuk, esdő pillantásuk 
Könyörögve néz a gyászoló tömegre:
Ne vigyétek őt el. Hagyjátok meg nékünk, 
Ezután ki csókol álmot a szemünkre! ?

Anyátlan árvának töröld le a könnyét, 
Szárítgasd fel lelked meleg sugarával. 
Könnyítsd rajt’ az élet legkeserűbb átkát, 
Amely megfosztá őt élte angyalától.

________  Hudy Hona.

V eronka.
Elbeszélés. Ir ta : Csite Károly.

VI.
Jól mondta az öreg Éva néni, 

szegény özvegy fonogató zsellér asz- 
szony:

— Meglássák, édes lelkeimék, so
hase lesz ebből a szép halovány bim
bóból nyíló rózsa. Az ilyen túlokos, 
csoda jóságos gyermekek nem szok
tak megmaradni. Nem hagyja a jó 
Isten itt a bűnös világban, elviszi 
angyalának. Elég sok példa van reá. 
Higyjék meg, galambaim, saját sze
memmel láttam, hogy egy varangy
békát, amitől az ember gyereke még 
látva is borzad, a rossz gyermekek 
féligmeddig agyonvertek, ő felvette 
könnyező szemmel a tenyerébe s le
heletével melengető. . .  Aztán az iga
zat megvallva, sok koldus és szegény 
vándor alamizsna nélkül hagyta volna 
el udvarukat, ha ő titkon, köténye 
alá rejtve nem adogat nekik.

Kora tavasszal elkezdett Veronka 
vésztjóslóan köhögni s napról-napra 
hervadt, mint a vihartépte liliom.

A szülők ijedten, aggodalmas szív
vel figyelték.

— Jer, leányom, öltözz ünneplőbe 1

Befog édesapád a kocsiba s elme
gyünk az orvoshoz, —  szólította az 
édesanya könnyét leplezve egyik reg
gelen.

Meglepetve tekintett Veronka édes
anyjára s pár másodpercig gondol
kodva állt előtte, mígnem szokatlan 
lelkes fény gyűlt a bágyadt kék sze
mekbe.

—  Ne menjünk, jó anyám. . .  H i
ába. . .  Tudom én jól, hogy hiába I . . .  
Aztán nem félek ám a haláltól, hisz 
Marci vár reám. . .

—  Oh, jaj 1 Mi lesz velünk?! Nem 
lesz sem fiunk, sem leányunk.. . Oh, 
mily szerencsétlenek vagyunk 1

— Fia is van, leánya is lesz. Hisz 
az maradok ott i s . . .  Ottan nem kell 
féltenie édesanyámnak bennünket, ott 
leszünk a legjobb helyen.

—  Jaj, jaj n ekü n k!... Kiért har
coltunk, kiért szenvedtünk ? 1 Nem 
lesz akiért tovább küzdjünk, . .  nem 
lesz, akire szeretetünket ruházzuk I . ..
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lag, ha már előbb elbukott erkölcsi
leg: politikai fölemelkedése is csak 
úgy következhetik el, ha előbb föl
emelkedik erkölcsileg.

Ma is időszerűek a belmisszió 
atyjának, Wichernnek szavai: >Itt
egy nagy kollektív munkáról, űj 
reformációról van szó. Az első 
reformáció a hit jegyében folyt le, 
ennek a mentő szeretet jelszava alatt 
kell végbemennie. Nem egyesek fela
data ez, hanem minden hivő keresz
tyén emberé. . . össze kell hát gyül- 
niök elsősorban a prédikátoroknak 
és az elmulasztottakért bűnbánatra 
kell indulniok és bünbánatuk által 
erre kell birniok az egész gyüleke
zetei. Alázzuk meg magunkat az Űr 
előtt. Íme itt az a tartozás, amely 
nemcsak egyeseké, hanem mindnyá
junké, nemcsak ezé a nemzetségé, 
hanem olyan öröklött tartozás, ame
lyet a jövő érdekében most kell 
lefizetnünk. A bűnbánaton át táma
dunk fel új hitre és indulunk az 
ebből eredő munkára: népünknek 
Krisztus ereje és dicsősége által való 
megmentésére 1« *

Tehát bűnbánat, bűnbánatból fa
kadó mentő munka I Ez a jobb jövő 
építése. Aki eddig eljutott, épít is 
csüggedetlenül.

A csüggedetlen kitartás hangsú
lyozása különösen helyén való ma 
és épen nálunk, könnyen hevülő, 
könnyen lehűlő magyaroknál, ahol 
annyi nagyszerű kezdést s annyi 
gyászos letörést, annyi ragyogó fél
sikert s annyi cél előtt való össze-

— Lesz, édes jó anyám, lesz 1 . . .  
Hisz tanultuk, hogy mindnyájan a jó 
Isten gyermekei vagyunk. A jó Isten
nek pedig mindig vannak szegény 
árvái, akik szeretetre szorulnak... 
Tán úgyis azért teszi árvává őket, 
hogy próbára hívja fel a népeket: 
szeressétek az enyéimet, én is szere
teti a tieiteket I . .*.

VII.
Egy hónapig tartó esőzés után ki

sütött isnflét a nap s ragyogó fény
sugárkéve vetődött-a kórágyán fekvő 
Veronka takarójára.

— Oh, Istenem! Csakhogy meg
láthattam mégegyszer a szép, ragyogó 
napot . . .  elbúcsúzhatok tőle i s . . .  
Jaj, csak fel tudnék kelni, elmennék 
még egy bucsuzóra. . .  oda, ahol leg
boldogabb voltam, ahova legjobban 
húzott a szívem: az iskolába. . .

—  Ha annyira vágyódol, édes le
ányom, elviszlek én az ölemben,

roskadást kellett már megérnünk. 
Mintha csak az volna a végzetünk, 
hogy magasra-magasra lendüljünk, 
aztán elernyedten mélybe bukjunk és 
egyszerre kieresszük kezünkből mind
azt, amit nagy erőfeszítéssel meg
szereztünk.

Pedig hogy mit tehet a kitartó 
munka, mutatja Széchenyi példája, 
aki csaknem egymaga rázta fel és 
mentette meg romlásnak indult, tes- 
pedő nemzetét. Példája hatott, lelkének 
tüze gyújtott és ébresztő munkára 
ragadott másokat is. Séchenyi szilárd 
vallomásával biztassuk mi is magun
kat és egymást is: »Dobáljon bár 
sárral, sőt méreggel a szívtelen tu
datlanság holtunkig; ne fakadjon bár 
virág, hol munl&lunk soha; legyen 
bár kitörülve nevünk hazánk fiainak 
emlékezetéből előbb, hogysem a hi
deg föld borí t . . .  ne gyengüljünk el 
azér t . . .  Tegyünk, amennyit tehetünk 
Anyaföldünk magasítása s egykori 
dicsőítése végett.«

Vagy másik nyilatkozata szerint: 
»Lenyesik szárnyaimat, lábaimon já
rok ; levágják lábaimat, kezemen fo
gok já rn i; kiszakítják kezeimet, hasa
mon fogok csúszni: csak szolgál
hassak I«

Szolgálat az elesett népért: szol
gálat magáért az Istenért! Ha pedig 
az Istenért szolgálunk, akkor bizo
nyos. számunkra az Isten megsegítő, 
Jó sikerre vezető kegyelme. Akkor 
még a kedvezőtlennek látszó körül
mények is kedvezően hathatnak mun
kánkra, mint Chapmann C. Róbert

avagy édesapád. Ugy-e, apjuk, átviszi? 
Kend jobban elbí r ja. . .  Vagy én is 
elbírlak, gyermekem, hisz olyan köny- 
nyü vagy, mint egy ölbeli baba.

—  óh, be jó lesz, óh be örülök I 
S azt hiszem, magam is át tudok 
menni.

Felöltöztette édesanyja. Egyet-ket
tőt lépkedett a szobában az asztal 
szélébe fogózkodva, de mindjárt ki
fáradt, le kellett ülnie. Elszomorodva 
sóhajtotta:

—  Hiába, nem tudok magam át
menni f

•— Ne is erőltesd magadat leányom, 
átviszlek én I —  mondotta az édes
anya könnybelábadt szemmel.

—  Dehogy is viszed, hisz akkora 
majdnem, mint te. Takargasd ken
dőbe, viszem én, — szólt Bakos ko
moran s ölébe emelte Veronkát.

Üres volt a fehérre meszelt, tágas 
iskolaterem. A beteg leányka szomorú 
merengéssel hordozta körül tekintetét.

mondja : »ha valakinek legfőbb gondja 
és foglalkozása az, hogy az Úrnak 
szolgáljon és tessék, akkor minden 
körülménynek szolgálnia kell őt.«

Fel tehát a Luther-Szövetség zász
laja alatt is az Úrért s ebben és ez
zel a jobb jövőért való csüggedetlen 
munkára!

Szalay Mihály.

A dunántúli evang. egy
házkerület közgyűlése.

Sopronban, —  ez ősi gyülekezet 
körében, ahol evangélikus keresztyén 
anyaszentegyházunk bölcsője ringott, 
»ahol a kapuk kiáltanak és a kövek 
beszélnek, hol a viharverte ősi falak
ról az elmúlt nagy évszázadok tekin
tenek le reánk,« ahol alig három év
vel ezelőtt is a reformáció négyszáz- 
éves emlékének ünneplése alkalmá
ból, »a négy évszázad záróhatáránál 
Istent keserű lélekkel megálltunk és 
szemünk tekintetében tüzzó egyesült 
a múlt emlékével a jövendő remény
sége« — tartotta a dunántúli ev. egy
házkerület ez évi rendes közgyűlést. 
—  Sopronban, hogy amennyiben az 
utóbbi évek idegőrlő rettenetes meg
próbáltatásai között, a forradalmak és 
a kommün alatt elfelejtettük volna a 
négyszázéves emlékezésnek ünnepi 
üzenetét: „A  hitben élő evangélikus 
egyház! Ez az utolsó cél, mely felé 
törekedni kell. Ahol megvan a hit 
teljessége, ott eloszlik a jövendő ag
godalm a... Az ötödik évszázad kü-

Beült az első padba.
— Itt ültem első osztályos korom

ban 1 —  sóhajtotta s fájdalmasan te
kintett a fali ábécés táblára.

Majd tovább ment a padok közt, 
sorba felkereste, következő osztályok 
szerint a volt helyeit. A legutolsó 
helyen leborult a padra, könnye csor
dult rá s egy hosszú csókkal búcsú
zott el tő le .. .

Bakos szemében kis gyermekkora 
óta most csillant meg az első könny
csepp. Hatalmas öklével dörzsölte 
széjjel.

—  Jer már, leányom, menjünk 
haza I — szólította oly ismeretlen 
lágy hangon, hogy Veronka hirtelen 
meglepetve tekintett reá.

Á>jyba került ismét a beteg leányka 
s negyed óra múlva igen rosszul lett. 
Édes apját hivta:

—  Egy kis örökséget szeretnék, 
édes apám !

—  Hisz tfed lesz, gyermekem,
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szöbén tegyünk vallást arról, hogy 
látunk magunk előtt világtörténelmi 
hivatást és érzünk magunkban annak 
elvégzésére erkölcsi erőt. Éljünk  
evangéliomi életet, vigyük Krisztust 
lelki életünkbe, családunkba, a társa
dalom és nemzet közösségébe, állít
suk vissza a becsület, a tisztesség, 
erkölcsiség és vallásosság régi érté
keit, emeljük népünk értelmi és er
kölcsi színvonalát, akkor munkásai 
leszünk, amint eddig is voltunk ma
gyar hazánk jövendőjének, magyar 
nemzetünk erősödésének« — úgy a 
viharverte ősi falak között idézzük 
újból emlékezetünkbe. Soha egy pil
lanatra se felejtsük el: »Ist$n a mi 
oltalmunk, aki négy évszázad viharai 
között megtartott, megőrzi anyaszent- 
egyházunkat az ötödik évszázad küz
delmei közt i-s.«

* **
Augusztus 25-dikére. egybehívott kerü

leti gyűlés tulajdonképen már augusztus
22-én a soproni evang. templomban tartott 
gyámintézeti istentisztelettel vette kezdetét. 
Scholtz Ödön esperes, kér. gyámintézeti 
elnök oltári szolgálata után Bayer Teofil 
szólott az ünneplő gyülekezethez Máté 20. 
25—28. alapján.

Augusztus 23-án délután 3-tól késő es
tig egyházkerületünknek egyik legfontosabb 
szerve a pénzügyi bizottság tartotta ülését 
Hering Zsigmond elnöklete alatt.

Augusztus 24 én d. e. a főiskolai nagy
bizottság, a Luther-szövetség, a gyáminté
zet elnöki tanácsa, majd derék tanítóink 
tartották megbeszélésüket, közgyűlésüket.

A főiskolai nagybizottság, melyen Kapi 
Béla püspök, dr. Ajkay Béla majd később 
dr. Berzsenyi Jenő elnököltek a 14 pontból 
álló tárgysorozat kapcsán különösen öröm

mindetr vagyonom, csak gyógyulj 
meg 1

—  Nem lehet . . .  már mennem 
kell 1 . . .  Azért most kellene valami, 
egy kis részecske. . .  Az iskolára 
szeretném hagyni, hogy abból minden 
éven jutalmat kapjon egy szegény, 
jó gyermek, aki legjobban szereti az 
iskolát, a tanulást.. .

Az erős, zord ember szeméből 
kibuggyant a második könnycsepp s 
most el sem dörzsölte :

— Megkapod, gyermekem. Még 
ma elintézem ügyedet. A legjobb két 
gyermek: egy leány és egy fiú kapják 
minden éven, születésed napján ala
pítványod kamatját. V

—  Ap á m. . .  édes j($ a pám! . . ,  
milyen jó szíve van 1 Milyen boldog 
vagyok 1. . . Megyek Marcihoz. . .  
megmondom neki is, hogy édesapánk
nak a legjobb szíve van. . .

V ili.
A legközelebbi rokóhok és a sirásó

mel vette tudomásul, hogy a közoktatás- 
ügyi miniszter szakított eddigi rideg állás
pontjával a kőszegi felsőbb leányiskolával 
szemben s hogy az iskolát az iskolapolitika 
szempontjából a jövőben a legmesszebb
menő támogatásban hajlandó részesíteni. 
Az ülésen a theol. akadémia igazgatójává 
Stráner Vilmos h. igazgatót választották 
meg.

A Luther-Szövetség mely Kapi Béla és 
szentmártoni Radó Lajos elnöklete alatt 
ülésezett, az elnökségnek, az igazgató ta
nácsnak, illetőleg választmánynak, a külöm- 
böző szakosztályoknak évközben tett és 
véghezvitt intézkedéseit köszönettel tudo
másul vette. „Mindennapi kenyér“ címen 
meginditott mozgalmát, mellyel az egyházi 
munkások számára gyülekezetenként gabo
nát óhajt gyűjteni, a legmelegebben pártolja. 
A Luther-Szövetségnek az Országos Evan
gélikus Szövetséggel mikénti fuzionálása 
tekintetében az elnökségnek, illetőleg a vá
lasztmánynak teljesen fg|iér lapot ád a ke
zébe. Egyébként a Luther-Szövetségnek 
fenntartása mellett a legerélyesebben állást 
foglal. A szövetség pénztárosává Nagy Fe
renc püspöki másodlelkészt választották 
meg.

A kerületi gyámintézet elnöki tanácsa 
a délutáni közgyűlést készítette elő.

Az evang. népiskola dísztermében folyt 
le a dunántúli evang. tanító közgyűlése 
ugyancsak augusztus 24-én, a délelőtt 
folyamán.

Dacára a rossz vasúti összeköttetésnek 
és nagy költségnek, Dunántúlnak legelrej- 
tettebb zugaiból is felsereglettek a tanítók, 
hogy két évi kényszerszünet után ismét 
megkezdjék áldásos egyesületi működésű
ket. Krug Lajos az egyesületnek nagy tu
dású és ritka munkaképességű elnöke a 
gyűlés megnyitása után nagy koncepciójú, 
úgy Jartalmi, mint alaki szépségeivel, meg
rázó igazságaival, a jelenvoltakat leikük 
mélyén megható emléfcbeszédben rótta le 
a haza hős védelmében elesett dunántúli 
ey. tanítókkal szemben a kegyelet adóját. 
Azután pedig beterjesztette két évről szóló,

is eltávoztak már a frissen hantolt 
sir mellől, a sok nép pedig a falu 
tövében hullámzik már. Csak a vérző 
szívű szülők állnak még a sírnál s 
hullatják az asszonyok könnyeiket a 
sárga hantokra. Nem tudják ott
hagyni. Az a mindennél erősebb el
szakíthatatlan szeretetfonál, mely a 
szülői szivet a sírban nyugvóéval 
összeköti, nem ereszti őket.

—  .Jertek, menjünk már mi is I 
Mindjárt leszakat a hideg eső, oly 
terhes az ég, —  szól a még jobban 
meggörnyedt Ágota néni.

Erre sem mozdül sem az apa, 
sem az anya.

A temetői hátsó bokrok közül 
vidám gyermekdal hallatszik. Most 
rezzen fel Bakos s gyűlölettel tekint 
arra felé:

—  Ki merészel most itt nótázni ? I
Megiramodik sötét haraggal a

bokrok felé. Egy mezítlábos, rongyos 
ruháju, öt év körüli leánykát és egy 
kisebb fiúcskát, a kis Déri árvákat

valóságos korképet festő jelentését, mely
nek gazdag tartalmával, áttekinthető, vilá
gos szerkezetével, a tanítóságnak a prole
tárdiktatúra alatt tanúsított magatartásának 
az igazságnak mindenben megfelelő hű 
jellemzésével, a tanítóság sérelmeinek és 
kívánságainak őszinte feltárásával, kartársai 
legmélyebb elismerését vívta ki magának. 
A közgyűlés meghajtotta zászlóját elnöke 
előtt és hálás köszönetben fejezte ki vezére 
személye iránt érzett legbensőbb szeretetét 
és ragaszkodását. — A gazdag tárgysoro
zatnak egyik pontját az ország területi in
tegritásának kérdése is képezte. A közgyű
lés elnöke indítványára ünnepélyes foga
dalmat tett, hogy minden rendelkezésére 
álló testi és lelki erejével küzd a régi ha
tárok visszaállításáért és Dunántúl evang. 
tanítósága minden agysejtjével, minden 
idegszálával küzd majd azért, hogy a sors 
verte magyar nemzet régi fényében ismét 
talpra álljon — A mindvégig méltóságos 
lefolyású gyűlés a Hymnus eléneklése után 
véget ért

Délután 3 órakor vette kezdetét az egŷ - 
házkerületi gyámintézeti közgyűlés, Scholtz 
Ödön esperes és Károlyi, Endre kettős el
nöklete alatt. Scholtz Ödön imája után 
Károlyi" Endre ezúttal is mélyen szántó, 
Krisztus evangéliumával telitett beszédében 
méltatta a gyámintézet nagy horderejét, 
s hálás elismeréssel szólott a gyámintézet 
munkásairól.

Hálás kegyelettel adózott Bognár Endre 
egyetemes gyámintézeti elnök emlékének, 
ki egész vagyonát végrendeletileg a gyám
intézetnek adományozta. Scholtz Ödön el
nök évi jelentése kapcsán a közgyűlés kö
szönettel vette tudomásul, hogy az elnök
ség a német Gusztáv Adolf egyesülettel 
újból felvette az érintkezés fonalát. Czipott 
Géza ellenőr jelentésének meghallgatása 
után Rájter János kér. gyámintézeti pénz
táros tette meg jelentését. A pénztáros je
lentése szerint gyámintézeti célokra befolyt 
129.226 56 K. Legtöbbet adtak össze az 
idén is a felső vasi egyházmegyebeli hívek. Itt 
az adakozás összege meghaladja a 40.000

pillantja meg.
—  M it csináltok itt, haszontalan 

kölykek ?!
Megszeppenve felel a kis Ágnes: 

Kökényt eszünk, mert éhesek 
vagyunk!

— Úgy ? — áll meg mereven 
Bakos szordon, haragos vonásait 
szelíd tekintet váltja fel.

—  Ne egyétek % fanyar bogj0t.
Jertek velem, kaptok puha kenyeret, 
édes almát. #

—  Megver 1 .—  mondja a csöpp 
Jancsi gyermek hátrább húzódva.

—  Nem bántlak én benneteket, 
gyermekeim. Jertek, no, ne féljetek 
tőlem ! —  megy szepegő gyerme
kekhez.

A  leánykát jobb karjára veszi fel, 
a fiút pedig a balkarjára. Viszi a 
megtört, zokogó feleségéhez:

— Nesze, asszony, szeresd ezeket... 
viseld gondjukat az Isten árváinak... 
Ö is gondjukat viseli a mieinknek 1...

(Vége.)
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koronát. A jó Istennek gazdag áldása nyu
godjék meg az adakozókon és adományai
kon. Az egyházkerületi gyámintézet részé
ről segélyben részesülnek: Lajtaujfalu, 
Sopronbánfalva, Szentgotthárd, Pinkafő, 
Kőszeg, Felsőlövő tanintézetek, Répcze- 
szemere, Nemeshany, Tapolcafő, Zalagalsa, 
Fehérvárcsurgó, Veszprém, Börcs, Felső- 
dörgicse, Akaii, Nagyvázsony, Szekszárd, 
Dombóvár, Nagyszokoly, Dunaföldvár, Rác- 

r almás, Kaposvár, Nagykanizsa, Kemenes
aljái konfirmandus otthon, „Alsólendva, 
Pusztaszentlászló, Sárvár és Felsőcsalogány. 
Soproni Theologia és Tanítóképző.

A közgyűlés fájdalommal vette tudo
másul Ziermann Lajos lelkész, gyámintézeti 
jegyző lemondását, kinek helyébe Pöt- 
schacker István soproni lelkészt választot
ták meg.

Délután 4 órakor volt az egyházker. 
véleményező bizottság ülése ■ az ev. nép
iskolában. 5 órakor közgyűlési előértckez- 
let a templomban.

Este 7 órakor folyt le zsúfolásig meg
telt templomban a Luther-Szövetség és a 
Gyámintézet által közösen rendezett egy
házi hangverseny. A hangverseny elsőrendű 
klasszikus számait kiváló művészek adtak 
elő: Alldörfer Viktor, Fangl Frida, az es
sem opera tagja, soproni zeneegyesület 
kara, Seif Eddin bey és Mehmet bey két 
török művész. A hangverseny keretén belül 
Szalay Mihály a Luther-Szövetség részéről, 
Scholtz Ödön a Gyámintézet részéről tar
tottak beszédet.

Másnap, augusztus 25-én d. e. 8 órakor 
vette kezdetét egyházi és világi kiküldöttek 
meleg érdeklődése mellett az egyházkerü
leti közgyűlés. A világi kiküldöttek sorá
ban ezúttal is ott voltak az egyházkerület 
felügyelőjével, dr. Berzsenyi Jenövei az 
élén: dr. Ajkay Béla, dr. Berzsenyi Dezső, 
dr. Bélák István, Barca Géza, Berec Ábel, 
dr. Berta Benő, Berke Géza, Cseke Gusz
táv, Freyler Lajos, dr. Heimler Károly, Hat
halmi Fischer Lajos, Hering Zsigmond, dr. 
Károlyi Endre, dr. Kluge Endre, dr. Mihályi 
Kálmán, Mihályi István, Mihályi Gyula, 
Radó Lajos, Renner Oszkár, dr. Rátz A l
fréd, Pranger József udv. tan., dr. Schneler 
Aurél, dr. Schindler András, Szigetby La
jos, Vörös Lajos, dr. Zegényi Jenő stb.

Pálmay Lajos győri lelkész, kerülefi fő
jegyző imája után dr. Berzsenyi Jenő üd
vözölvén a megjelenteket, annak a szent 
meggyőződésnek adott kifejezést, hogy a 
kerület minden egyes tagjában meg van a 
készséges lélek arra, hogy minden szenve
dést eltűrve, minden akadályt leküzdve, az 
egyház és a honmentés munkájában min
denki erejének legjavát rendelkezésre bo
csátja.

Á felügyelő szavai után Ziermann Lajos 
soproni lelkész tett ünnepélyes fogadalmat 
az egyházkerület színe előtt egyházközsége

Í nevében, hogy a magyar hazához, ennek 
ezeréves határaihoz lelkek minden erejével

ragaszkodnak. Ahová te mégy, én is oda 
megyek, a te néped az én népem, a te Is
tened, az én Istenem . . .  csak az egy halál 
választ el bennünket, fejezte be Ziermann 
lelkész fogadását. A kerület nevében Kapi 
Béla püspök köszönte meg a meleg ragasz
kodást, hűségét és szeretetet. .

Majd a püspöki jelentés tárgyalására 
került a sor. Kapi püspök látnoki lélekkel 
tárta fel jelentésében, a kerület előtt az el
következendő jövőt, rajzolta meg az utat, 
mutatott rá az erőkre amelyen járva és 
amelyre támaszkodva egyházunk célját el
éri s feladatának a változott viszonyok kö
zött is megfelel, hivatását teljesíti.

Püspöki jelentése kapcsán a kerület 
határozati! ag kimondta, hogy Magyarország 
területi integritásához ragaszkodik. Nyugat- 
magyarországról, annak élén Sopronról, a 
megszállott területekről, a derék vendekről 
soha le nem mond. ,Am it Isten egybeszer
kesztett, azt ember soha el ne válassza.“ 
— Elitéi minden destruktiv, romboló irány
zatot. A szabadkőmives és szociálista egy
házi tisztviselőket a múltért nem üldöz, de 
jövőre ilyeneket egyházi állásban nem tűr 
meg. — Az 1848: XX. t.-c. becsületes végre
hajtása tárgyában újból felír a kormányhoz 
és a képviselőházhoz.

Felhívja a gyülekezetek figyelmét arra 
a súlyos függő viszonyra, amelybe egyhá
zunk az államsegélyek elfogadása által ju
tott s amely az egyház és állam szétválasz
tása esetén végzetessé válhatik ránk nézve, 
ha idejében meg nem tesszük a kellő elő
készületeket. Fontos tehát a hitélet ébresz
tése, hogy a szétválasztás hitben és áldo
zatkészségben erős gyülekezeteket találjon, 
másrészt már most minden gyülekezet gon
doskodjék alaptőkék gyűjtéséről, hogy an
nak idején maguk tarthassák fenn magukat.

A közgyűlés a nem magyar nyelvű gyü
lekezetek vezetőinek és híveinek eddigi 
hűségükért köszönetét mond, őket jogaik 
megadásáról biztosítja, de ellenáll min
den olyan törekvésnek, amely hazánk és 
egyházunk egységét akarja megbontani.

Az iskolai ügyekkel kapcsolatban a lel
készképzésnél a németnyelvre, egyházi ze
nére, vallástanításra, szociális tudományokra 
nagyobb gondot kell fordítani. A gimnázi
umban a németnyelv tanítását már az I-ső 
osztályban meg kell kezdeni.

Egyházkerületi tisztviselőink és tanáraink 
csekély készpénz fizetésük mellett megélni 
és eredményesen munkálkodni nem tudnak. 
Egyesek már favágással kénytelenek meg
élhetésüket és gyermekeik neveltetését biz
tosítani. Ez azonban közegyházunk érde
kében kftejtett munkájukat akadályozza. 
Ezt egyházunknak a maga jól felfogott 
érdekében sem szabad tovább tűrnie. A 
Luther-Szövetség ezért gabonagyűjtést ren
dez a kerületi tisztviselők és tanárok javára.

A püspök fizetése is olyan csekély, hogy 
abból ma hivatalos útjait s egyéb kiadásait 
nem egy évre, hanem egy hónapra sem

tudja fedezni. Pedig épen a mai időben 
égetően fontos egyházunkra nézve, hogy 
püspökünk a mindennapi kenyér gondjától 
menten lelkének egész erejét közegyházunk 
javára fordíthassa. Ezért a kér. közgyűlés 
a püspöki tiszteletdíj fölemelése iránt ke
resi meg a gyülekezeteket.

Egyházkerületünkben eddig 180,000 K 
amerikai segély került kiosztásra. Ezenkívül 
újabb segélyeket helyeztek kilátásba. Az 
egyház és állam szétválasztása esetére, ha 
az állam a további segélyeket megtagadná, 
az amerikai evangélikusok felajánlották az 
annak megfelelő segélyt, mig magunk nem 
tudnánk magunkról gondoskodni. A köz
gyűlés ezért hitrokoni szeretetét, köszöne
tét fejezi ki.

A kény szerkölcsönkép beszolgáltatott 
egyházi pénzek visszaadását a kerület meg
sürgeti a minisztériumnál.

Szeretettel üdvözíi a közgyűlés Gyurátz 
Ferenc nyug. püspököt, Horváth Sándor 
paksi főesperest, Sántha Károly nyug. lel
készt s egyházi költőt 80 éves és Varga 
Gyula vönöczki esperest 70 éves évfordu
lójuk alkalmából.

Hering Zsigmond pénzügyi bizottsági 
elnök lemondott, de a közgyűlés lemondá
sát nem fogadta el s megható szeretettel 
biztosította őt további bizalmáról.

Bancsó Anta l nyug. theológiai igazgató 
helyébe megválasztott igazgatót, Stráner 
Vilmost bizalommal köszönti.

Határozatba ment, hogy a soproni fő
gimnáziumban a tandíj a jövőben 400 ko
rona, másvallásu tanulóknak 1000 korona 
és 120 korona iskolafentartási jurulék.

Több kisebb jelentőségű ügy elintézé
sével a közgyűlés az esti órákban a püspök 
imájával ért" véget.

Nem volna végül beszámolónk teljes, 
ha ezúttal is meg nem emlékeznénk a sop
roni egyházközségről, vezetőségéről, ennek 
élén Ziermann Lajos lelkészről, ki minden 
előkészületet meg tett arra, hogy a köz
gyűlés tagjai a mostoha élelmezési és la
kásviszonyok dacára is jól érezzék magu
kat. Mindenek ékesen és szép rendben 
folyjanak.

Vasi napok véreinkért.
' Felhívás!

Vasvármegye Népgondozó Szövet
sége Horthy Miklós kormányzó ö fő
méltósága védnöksége alatt szeptem
ber hó 19— 20. napjain díszfelvonulás
sal, jótékony cél stb.-vel egybekötött 
népünnepélyt rendez Szombathelyen.

Az ünnepély célja Vasvármegye 
kultúrájának és a kereszténységnek 
az idők szavát megértő, egymás ba-

azonnali szállításra míg a készlet tart elsőrangú balatonmelléki B O R O K  A T ; étke
zésre alkalmas K Ő S Ó T ;  prima, rafinált fehér g a l í c i a i  P E T R Ó L E U M O T ;  

különféle Ü V E G Á R U K A T  u. m. lámpacilindert, befőttes üvegeket, sörös, boros 

poharakat stb.; úgyszintén a raktárunkban megtekinthető különféle G A Z D A  G I  S Z E K E R E K E T .

Távirati cím: L a c k n er.  L I P P  és L A C K N E R
Kereskedelmi üzlete, Szentgotthárd.
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ján segítő áldozatkész szervezettségé
nek a dokumentálása, továbbá a Nép
gondozó Szövetség alapszabályszerü 
altruisztikus céljainak, a társadalmi 
nyomor enyhítésének anyagi elősegí
tése.

Azon meggyőződésből kiindulva, 
hogy a Népgondozó Szövetség ember
baráti törekvései mindenhol megér
tésre és méltánylásra találnak, a 
Szövetség ez úton hívja fel Vasvár
megye minden községének lakósát, 
hogy az ünnepélyen községenként!, 
járásonkénti lehetőleg sajátos nép
viseletükben való csoportos megjele
nésükkel juttassák kifejezésre együtt
érzésüket és összetartozandóságukat.

Az egy községből résztvenni szán
dékozók egy csoportot képezve egy 
csoportvezetőt válasszanak, kit a 
Népgondozó Szövetség ezúton felkér, 
hogy mielőbb a Népgondozó Szövet
ség titkárságánál (Szombathely Vár
megyeház, földszint 5) adja tudtára, 
hogy csoportja honnan, hány taggal, 
milyen viseletben, magával hozott 
zenével-e vagy milyen más, a meg
jelenést hatásosan emelő módon kí
ván résztvenni, és a csoportvezető 
címét is közölje.

Ezen adatok pontos és minél gyor
sabb beküldésére azért van szükség, 
hogy a megfelelő vonatok indítására, 
melyek az egyes csoportokat be fogják 
szeptember hó 19-én reggel Szombat
helyre hozni és aznap este újra visz- 
szaszállítani, az előkészületek ideje
korán megtétethessenek.

A csoportokat felkérjük, hogy e 
felvonulásnál elől hordozandó táblá
kat hozzanak magukkal, melyek a 
csoport, egyesület stb. hova valóságát 
szembeötlően feltüntetik.

A résztvevők lehetőleg sokoldalú 
szórakoztatásáról gondoskodunk. A 
részletes programra minden község
ben megtekinthető.

Az ünnepély minden időjárás mel
lett meg fog tartatni.

Vasvármegye Népgondozó 
Szövetsége.

Amidőn gróf Cziráky kormánybiz
tos, főispán elnöklete alatt működő 
hatalmas nemzetmentő céloknak szol
gálatában álló >Vasyármegye Nép
gondozó Szövetsége* fenntebbi fel
hívását a „Harangszó“  olvasóközön
ségének, közelebb vasi evangélikus 
testvéreinknek külön szíves figyelmébe 
ajánljuk, s e helyről is a minden 
szépért, jóért lelkesedni tudó evan
gélikus szívekre, apáinktól örökölt 
protestáns áldozatkészségre appelá- 
junk: szentül meg vagyunk róla győ

ződve, hogy a felhívás evang/- népünk
nél mindenütt lelkes visszhangra ta
lál. Magyarország megújhodásának 
eme korszakában minden evangélikus 
keresztyén ember készséges lélekkel 
siet segédkezet nyújtani azoknak, akik 
időt, fáradságot nem kímélve, hatal
mas nemzetmentő céloknak szolgála
tába állanak, legszentebb feladatuk
nak ismerik: halottaiból feltámasztani 
a magyart.

Mint köztudomású dolog, az ün
nepség keretében a vasi közönség 
díszfelvonulást rendez a kormányzó 
előtt, mert Magyarország kormány
zójának az az óhajtása, hogy közvet
lenül személyesen érintkezhessék a 
derék vasi néppel. Azért, aki csak 
teheti, legyen Szombathelyen szep
tember hó 19-én.

Míg szomorú élete egy- szép em
lékkel lesz gazdagabb, addig szemtől- 
szembe látván Magyarország kor
mányzóját, megtanulja tőle még job
ban szeretni a magyar hazát.

insztriaés Magyarország viszonya.
Cziráky gróf kormánybiztos 

nyilatkozata.
Renner dr. osztrák külügyi államtitkár 

az osztrák parlament külügyi bizottságá
nak ülésén nagy beszédet mondott, mely
ben vázolta Ausztriának a szomszédos 
országokkal való viszonyát és közben ke
serűen panaszkodott, hogy amig minden 
szomszédos országgal és néppel békés és 
nyugodt a viszony, addig Magyarországra 
vonatkozólag ezt nem mondhatja el. Több 
ízben folytatott beszélgetést a magyar kö
vettel, hogy meggyőzze őt, hogy a két 
szomszédos állam Magyarország és Ausztria 
között nagyón messzemenő érdekközös
ségek állanak fenn és Ausztria nagy súlyt 
helyez a jó szomszédságra, de a függő 
kérdéseket mégsem tudta kielégítően 
tisztázni. Renner beszédére vonatkozólag 
kérdést intéztünk Cziráky István gróf ke
rületi kormánybiztoshoz, aki a következőket 
mondotta munkatársunknak: *

— Olvastam Renner exposéját és ért
hetően felderültem rajta. Végtelenül csudál- 
kozom, hogy egy felelőssé^eljes állásban 
lévő államférfiu ilyen humoros kijelentése
ket tehet, amilyeneket Renner tett a magyar 
kérdésről. — Azt mondta, hogy noha a 
legfőbb aeropak Nyugatmagyarországot 
Ausztriának Ítélte, Ausztria mégsem tett 
semmit, ennek a határozatnak a végrehajt 
tására, mert loyalis módon akart eljárni. — 
Azt is mondta dr. Renner, hogy Nyugat- 
magyarország Ausztriához tartozott és csak 
egy abszolutisztikus ténnyel került Ma
gyarország kezébe. — Nagyon kiváncsi 
volnék megismerni Renner dr. forrását, 
ahonnan ezt a történelmi bölcsességet 

•meríti. Igazán szeretném tudni, mikor volt 
Nyugatmagyarország Ausztriá-é. Az is talán 
érdekes történelmi kutatásra adna alkalmat, 
hogy 1100 évvel ezelőtt, amikor Nyugat
magyarországot Árpád vezér hadai meg

szállották, milyen formában létezett Auszt
ria, melynek jogait most Renner dr. rek
lamálja. — Csak nem az 1100 évvel ezelőtt 
történt honfoglalást minősíti Renner dr. úr 
annak az abszolutisztikus ténynek, amelyet 
most a párisi bölcsek igazságérzetének 
kell Renner szerint helyrehozni.

— A magyar mentalitást emlegeti dr. 
Renner, mint amelyre való tekintettel nem 
tett Ausztria lépéseket nyugatmagyarországi 
határvidék erőszakos megszállására. Nem 
mentalitásnak hívják ezt minálunk, hanem 
magyar ökölnek, amelyben — hála Horthy 
vezernek és a dunántúli magyarság haza
fiasságának — erős kard csillog, amely 
elveszi Renner elvtársai kedvét minden 
erőszakos kísérlettől. Biztos vagyok benne, 
hogy Renner mindaddig respektálja a 
magyar mentalitást, amíg az azalatt a 
magyar kart és a magyar kardot értheti, 
amely nem hajlandó az 1100 év óta bir
tokolt területet semmiféle történelmi hami
sítással átengedni.

— Nagyon hangsúlyozza dr. Renner 
Ausztria loyalitását, amellyel Magyarország 
iránt viseltetik. Volt alkalmunk kitapasztalni 
ezt a loyalitást. M ikor az ' amsterdami 
kommunista központ elrendelte Magyar- 
ország ellen a bojkottot, egyedül Ausztria 
kommunista szervezetei teljesítették a nem
zetközi parancsot s talán már a harmadik 
napon felborult volna az egész bojkott, ha 
Renner dr. úr kormánya loyálisan nem 
siet hivatalos támogatására.

Bizonyosan loyalitásból akadályozta 
meg dr. Renner úr, hogy Kun Béla és tár
sai, akik a leggyalázatosabb rablógyilkos
ságokat, sikkasztásokat és más közönséges 
bűncselekményeket követett el, a magyar 
igazságszolgáltatás kezére jussanak. Csak 
nem akarja a loyalitást bizonyítani azzal, 
hogy most, amikor Kun Béla már Moszk
vában intézi a világforradalom ügyét, társai 
pedig szerteszét szakadtak a világ minden 
tája felé, az osztrák legfőbb törvényszék a 
népbiztosok kiadatása mellett foglalt állást. 
Mi a magunk magyaros esze-járásával épen 
a loyalitásnak az ellenkezőjét látjuk ebben.

Ausztria és Magyarország között jó 
szomszédi viszony addig nem állhat fenn, 
amig Ausztria végérvényesen le nem mond 
Nyugatmagyarországról. Igaz, hogy mi alá
írtuk a Saint-Germaini békeszerződést, de 
egyenesen abban a tudatban írtuk alá, 
hogy az igazságnak megfelelően korrigálni 
fogják. Ezt a reményünket nem adjuk fel, 
sőt ragaszkodunk hozzá és minden okunk 
és jogunk is meg van, hogy ragaszkodjunk.

Egy evang. családhoz kerestetik 
festőtanoncnak egy fiú, ki a 13-ik 
életévét már betöltötte. Teljes ellá
tásban részesül. Tanulási idő 3 év. 
Cím megtudható e lap kiadóhivata
lában. 4

C U K R O T ,
fehéret és világos sárga kristályt 
ajánlunk bármily mennyiségben 

míg a készlet tart.
Árajánlattal készséggel szolgálunk:

Lipp és Lackner
Szentgotthárd. 3
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H E T I  K R Ó N I K A .
A nemzetgyűlés kiemelkedő pontját 

Sréter honvédelmi miniszter egyik interpel
lációjára adott erélyes válasza képezte. Le 
kell csapolni a forradalmi gőzt — mondá 
— többek között a miniszter. Megszavazta 
a balbüntetést. 66-an szavaztak a botra, 
44-err ellene. A história számára jellemző, 
hogy Apponyi ellene, Prohászka mellette, 
Andrássy pedig nem szavazott. Lapunk 
zártakor a főiskolai fövényt tárgyalják.

A kormányzó kö rü tja . A románok 
1919 nyarán visszavonulásuk után felrob
bantották a csongrád—szentesi hidat. Ez 
volt az utolsó rombolás, de nem az utolsó 
kártevés is, amit az oláhok a Duna-*Tisza 
közén végeztek. Következett azután az 
egész vidék megszállása s ezzej kapcso
latban az egész lakosságnak szemérmetlen 
kifosztása.

Az oláh mocsár visszavonulása után 
lassan megindult a rekonstrukció munkája 
s most Magyarország kormányzója lelkes 
ünnepség és szárnyaló igék elhangzása 
közben felavathatta az újjáépített szentesi 
hidat.

Petrovich Soma evangélikus esperes 
üdvözletére a kormányzó a következőkép 
válaszolt:

— Szívből köszönöm a fogadtatást 
azoknak, akik szívesen fogadtak. Nem az
ért jöttem ide Szentesre, hogy ünnepel
tessem magamat, hanem azért, hogy szem
benézzek az ország ama részének népével, 
amelynek egy része a legmegtévelyedettebb 
volt. (Úgy van 1) Akik itt vannak, azok bi
zonyosan levonták a legutolsó, örökre szé
gyenletes kornak a tanulságait: azt, hogy 
a bankót megenni nem lehet, hogy a pa
pirosból megélni nem lehet, hogy az em
ber milliókkal a zsebében is éhenhalhat, 
ha rombol és nem épít. Azok, akik ott az 
útszélen álltak sunyi pofával (Úgy van!) 
és még most is remélik, hogy visszajön 
az a korszak, azok ne bizakodjanak, mert 
a fegyvert többé a mi kezünkből ármány
nyal ki nem ütik. (Éljenzés és taps.) Bele
pusztul mindenki, aki azt a korszakot 
visszakivánja. (Éljenzés.) Ezt akarom én 
egyszer már őszintén azoknak egyenesen 
a szemébe mondani. Ebben az országban 
egy akaratra és egy irányra van szükség. 
Aki nem elég hazafi ezt az irányt követni, 
azt kényszeríteni fogjuk erre.

Egerben az ezred zászlajának felszente
lése alkalmából az egri földmivesek nevé
ben az ószhaju Nagy János, egri gazdál
kodó mondott meleg istenhozottat Horthy 
Miklósnak. A küldöttségeknek a kormányzó 
a többi között ezeket mondotta:

— Olyan gondolatokkal is foglalkoznunk 
kell ezentúl, amelyekkel eddig nem törőd
tünk. Foglalkoztunk a ló-, tehén-, sertés- 
tenyésztéssel nem kis sikerrel, de nem fog
lalkoztunk saját fajunk tenyésztésével. Ha 
valaki hamisan kártyázott, a törvény rátette 
a kezét a nyert pénzre, de ha betegek ösz- 
szeházasodtak, kóros ivadékokat neveltek, 
avval senkisem törődött. A faj nemesítése 
és a vitézi lelkűiét nevelésének célja kész
tetett a vitézi rend megalakítására.

Sztupka őrnagy hadbiró a Tisza-gyil- 
kosság múltkori tárgyalásán hosszabb ki
jelentést tett. Olyan kijelentést, amely vi
lágosan rámutat arra, hogy egész szerve
zett társaság dolgozik azon: ne derüljön 
ki az igazság. A hadbiró neveket és volt

politikai alakulatokat nevez meg a tárgya
lás eddigi adatai alapján, akik és amelyek 
intézték és végrehajtották Tisza meggyilko
lását. — Ezek között aztán vannak, akik 
viszont Sztupka őrnagyot vádolják meg a 
hadügyminiszternél. Végül kijelenti a had
biró, hogy elkészült rá : ha erkölcsileg nem 
tudják őt lehetetlenné tenni, elteszik láb alól. 
Magyar hadbiró, magyar katona mondta 
ki ezt egyenesen, férfiasán. Kovács, Sztup
ka . .  . lesz-e folytatás, nem tudjuk, de 
hisszük, hogy az igazság minden poklokon 
keresztül mégis napvilágot lát.

Zöld internacionále. Nem lehet cso
dálni, hogy a politikusok a vörös világfel- 
szabaditás nemzetközi járványának a ki
csapongásai számára 'homeopatikus gyó
gyítószert keresnek a zöld internacionálé- 
ban. Amazt az iparosmunkások csinálták, 
ezt a földmivesvilág tervezi.

Már most természetesen a kettőt össze
hasonlítani nem lehet. Hiszen a földmives- 
ség konzervatív elem. Ragaszkodik a föld
jéhez, a tulajdonhoz, a falujához, a határá
hoz. Föld pedig és tulajdon és falu és ha
tár — hazát jelent. Haza pedig históriát, 
nemzeti törvényt, szokást és nemzeti gon- 

' dolkozást.
A zöld internacionále tehát nem viheti 

vásárra a hazáját. A nemzetköziségnek az 
ő lexikonában más az értelme, mint a 
nemzetközi szociáldemokrácia és az orosz 
bolseviki dikcionáriumban. Sőt egyik a 
másiknak éppen az ellenkezője, a zöld 
voltaképen csak nemzetközi védelem akar 
lenni a vcrös nemzetköziség ellen.

A kis antant. Magyarországot környező 
dunai államok között messze kiható politi
kai és gazdasági szövetség létesült, Benesch 
dr. cseh külügyminiszterner Renner dr. 
osztrák külügyi államtitkárral folytatott és 
ezután folytatandó tanácskozásai e konfö
deráció megvalósítása céljából történtek. 
Először csak Csehország, Ausztria és Ju
goszlávia között folyt a tanácskozás, ké
sőbb vonták be Romániát és ma a helyzet 
az, hogy a négy állam szoros szövetsége 
befejezett tény.

Lengyel miniszter és a magyarok.
Az egyik lap munkatársa Damszky helyet
tes lengyel külügyminiszterrel, a minszki 
békedelegáció elnökével beszélgetést foly
tatott Lengyelország helyzetéről és Magyar- 
országhoz való viszonyáról.

— Mi lengyelek — mondotta Damszky 
— nem vagyunk imperialisták, nem akarunk 
hódítani, nem akarunk idegen országok és 
idegen népek felett uralkodni. Célunk az, 
hogy független országunkat megszerezzük, 
hogy békében éljünk és a rendet és a ter
melést a tönretett Lengy elországban helyre
állítsuk. Békét kítünk, de természetesen 
csak olyan békét fogadhatunk el, amelyik 
államönállóságunkat respektálja és nem 
tűrhetünk el semmiféle beavatkozást a mi 
belső ügyeinkbe.

Az a tény, hogy egy magyar küldöttség 
a lengyel népnek elhozta Magyarország 
üdvözletét és jókivánatait a lengyel népre 
mély benyomást tett. A lengyel közmondás 
úgy mondja: Szerencsétlenségben ismeri 
meg az ember barátjait. A lengyel nép 
rokonszenve Magyarország irányába hagyo
mányos. Az a rokonszenv pedig amelyet 
ilyen körülmények között nyilvánítanak ki 
előttünk, a mi számunkra még százszoro
sán drágább. A történelem tovább halad 
a maga útján, de a lengyel nép a magyar 
társadalomnak ezt a szívélyes lépését sohse 
fogja elfeledni. Üdvözlöm a magyarokat.

Az oláhok fölgyujtották Gyergyó- 
szentmiklóst. Egy székelyföldiül menekült 
iparos elbeszélése szerint hatalmas oláh 
martalóc banda fölgyujtotta és kirabolta 
Gyergyószentmiklóst, valamint a szomszé
dos Alfalut, Csomfalvát és több más szé
kely községet. A fölfegyverzett csőcselék 
késő este üvöltő lármával ereszkedett le a 
hegyekből Gyergyószentmiklósra és foszto
gatni kezdett A vadállatias emberek azt 
kiáltozták: „Ú jra 48-at csinálunk 1“ Az el
pusztított helységekből több mint 240 csa
ládnak kellett egy szál ruhában menekülnie. 
A kiüldözött magyarokat hosszú gyaloglás 
után az oláh nemzeti szövetség vonata a 
határra szállította és átadta a magyar ható
ságoknak.

E G Y H Á Z I K Ö Z É L E T .
Tisztelettel kérjük a csoportos elő

fizetők kezelőit: a lelkész, tanító, 
gondnok urakat, hogy jelen számunk 
kézhez vétele után a csoportos előfize
tők számát p o n to s a n  közöljék ve
lünk.

Lapunk legközelebbi számában 
mellékletül a „Harangszó“-hoz ra
gaszkodó e lő fize tő ke t egy kedves 
kis ajándékkal akarjuk megtisztelni 
a „Harangszó“-nak 10 éves fenn
állása alkalmából.

Uj igazgató a soproni theol. akadé
mián. A főiskolai nagybizottság, Pozsvék 
Bancsó örökébe a soproni theol. akadémián 
az igazgatói székbe Stráner Vilmos tanárt, 
h. igazgatót ültette. Megválasztásával a 
kerület ama bizalmának adott kifejezést 
bogy apáinak feltve őrzött, drága örökségét 
a soproni theologiát Stráner Vilmos veze
tése alatt jó kezekben tudja. Mi a magunk 
részéről melegen üdvözöljük Stráner Vilmos 
igazgatót, lapunk jó akaró barátját és 
munkatársát s működésére Isten gazdag 
kegyelmét kérjük.

A szakonyi ev. egyház a megürese
dett felügyelői állásra egyhangú lelkesedés
sel dr. Patthy László csepregi kir. járás- 
birót választotta meg, kit szép ünnepség 
keretében, Hérints Lajos esperes megbízása 
folytán, Tóth Kálmán helyi lelkész, iktatott 
be hivatalába augusztus hó 20-án István 
király ünnepén. Az új felügyelő az ez al
kalommal tartott közgyűlésen sokat Ígérő 
szép programmbeszédet tartott.

Halálozás. Szíj János, a lébényi gyü
lekezet tanítója augusztus 20-án, hosszú 
betegeskedés után 26 éves korában elhalt. 
Végigharcolta a világháborút s mint tarta
lékos főhadnagy több kitüntetéssel jött haza. 
1918 decemberében került vissza szülő
falujába mint tanító, azelőtt a börcsi leány
gyülekezetben működött, mint annak első 
tanítója, nagy buzgalommal. A korán elköl
tözött hű munkás halálát mélyen fájlalják 
mindazok, akiknek volt alkalmuk őt Ismerni. 
Temetése augusztus 21-én nagy részvét 
mellett ment végbe Lébényben Isten adjon 
neki boldog feltámadást az örökkévalóság
ban !

Lelkészbeiktatás. Takáts Elek vesz
prémi esperes aug. 8-án iktatta be Kéri 
János veszprémsuri lelkészt hivatalába.
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Tábori lelkész. A honvédelmi miniszter 
Szabó Gábor nemesdömölki s lelkészt 
tábori lelkésznek nevezte ki Szombathely 
székhellyel.

Női továbbképző líceum. A pesti 
evangélikus magyar egyház Veres Pálné- 
utca 36. szám alatt négyévfolyamos női 
továbbképző líceumot nyit. Ez államérvé
nyes bizonyítványt nem ad ; nemzeties, val
lásos szellemben nevel, az esztétikai, nem
zeti, gyakorlatias műveltséget nyújtó tárgya
kat, a három világnyelvet, festést, a kézi
munka speciális nemeit nagy gonddal ta
nítja, a zene tanulására módot ad. Az első 
osztályban középiskolai tanárok tanítják 
nagyjában az ötödik osztály anyagát. A felső 
osztályokban egyetemi tanárok, tudósok 
adnak elő inkább főiskolaszertien. Ide négy 
polgárinál magasabb tanulságu leányok az 
első osztály mellőzésével lépnek be. Az 
első mellett a második osztály megnyitása 
is tervben van. Az internátusba a líceumiak 
mellett a szomszéd leánygimnázium növen
dékeit is fölveszik.

Ú j tanárok. A soproni főgimnáziumnál 
Leitner József, a tanitóképzőintézetnél 
Mehle József a kőszegi felsőbb leányisko
lánál Lédecz Pál tanárok nyertek szép 
munkakört. Melegen köszöntjük őket

Az o ffe rto rium  a kér. gyűlést mege
lőző ünnepélyen meghaladta a 3000 ko
ronát.

A zalai evang. egyházmegye 1920. 
évi aug. 12-én tartott közgyűlése a megü
resedett ügyészi állásra Dr.' Kovács Vilmos 
tapolcai ügyvédet választotta meg, aki a 
maga és neje nevében az egyházmegyei 
gyámintézef javára 1000 koronát alapítványt 
tett s az egyházmegyei be! missziói egye
sület javára 200 koronát ajándékozott.

C S A L Á D I É R T E S ÍT Ő ;
Házasság. Payr Sándor theol. tanár, 

kiváló egyháztörténészünk, lapunk jeles- 
tollú munkatársa házasságot kötött Tur- 
chányi Saroltával Farádon.

Lancsák Imre Szentgotthárdról nőül 
vette özv. Pusztai Istvánnét szül. Rituper 
Júliát.

m i i  1 1 *  i €  i* .
Magyarországot meghívták a népek 

szövetségének értekezletére. A népek 
szövetségének titkára Németországhoz, 
Ausztriához, Magyarországhoz és Bulgá
riához hivatalos fölszólítást intézett, hogy 
képviselőiket a november 24-én kezdődő 
nemzetközi értekezletre kiküldjék.

Telket kapnak a hős katonák. A 
kormányzó iniciativájára a legközelebb 
megtörténik a vitézi telkek adományozása. 
Azok a katonák, akik arany vitézségi érmet 
érdemeltek ki, földet kapnak hitreform ke
retében donációképpen.

Fölemelték a tisztviselők drágasági 
segélyét. A kormány a közszolgálatban 
álló tisztviselők és egyéb alkalmazottak 
részére az eddigi havi 400 korona helyett 
magasabb összegű drágasági segélyt álla
pított meg. A segély nagysága az uj meg
állapítás szerint az egyes osztályokban

különböző és pedig a II—IV. osztályban 
900 K, az V -V II .  osztályban 850 K, a 
V il i—XI. osztályban 800 K és az egyéb 
kategóriákban 750, 700, 650, illetve 600 K.

Cseh légionáriusok merénylete Hlinka 
elleiu Cseh légionáriusok vöröskeresztes 
automobilon Trencsénbe, innen Ruttkára, 
majd pedig Illavára mentek. Itt Hlinka 
plébánost keresték fel és véresre verték. 
Sok embert inzultáltak. A lakosság körében 
igen nagy az .izgalom.

A tanítóképzés reformja. Legfonto
sabb, hogy a tanítóképzők az eddigi négy 
évfolyam helyett hatosztályuak lesznek és 
a tanítók részére a. nyári szünidőben 
rendszeres továbbképző-tanfolyamokat szer
veznek. A tanfolyamon öt-öt szolgálati 
éven belül minden tanító és tanítónő lega
lább négyszer köteles részt venni. A rész
vétel díjtalan és a hallgatók ingyenellátást 
kapnak és útiköltségeiket megtérítik.

A gabonaforgalom újabb szabályo
zása. A kormány rendeletet adott ki, 
mellyel az idei búza-, rozs- és kétszeres
termést zár alá vette. A termelő köteles 
készletéből a már kivetett mennyiséget 
beszolgáltatni, ezután a saját házi és gaz
dasági szükségleteire szolgáló mennyiséget, 
beszolgáltatni, ezütán a saját házi és gaz
dasági szükségleteire szolgáló mennyiséget 
visszatarthatja, a többit pedig tartozik a 
Magyar Szövetkezeti Központok Árufor
galmi Részvénytársaságnak a korábban 
megállapított áron felajánlani. A gabona 
szabad forgalmára vonatkozó rendelkezé
sek érvényüket vesztik s a búza, rozs és 
kétszeres adás-vételére kötött minden 
megállapodás érvénytelen.

Osztrák csapatösszevonás a magyar 
határon. A nyugatmagyarországi határon 
levő védőerőt a fürstenfeldi és prallen- 
kircheni eseményekre való tekintettel, 
megerősítették. A közeli időkben a magyar 
határra további erősítéseket fognak küldeni.

Anders Zorn meghalt. Észak legna
gyobb festője, Anders Zorn, hétfőn hatvan 
éves korában morai művészotthonában 
hosszas betegség után meghalt. Elhunyta 
egész Svédországot gyászbaboritja, mert 
zseniális szülöttje nemcsak világhírű mű
vész, hanem nagy hazafi is volt.

Rövid hírek. A füstölni valók árát 25— 
100 százalékkal újból felemelték. — A vas
utakon legközelebb beállítják a IV. osztályt. 
— Felsősziléziában helyreállott a rend. — 
Az orosz ellenoffenzíva újból belefult a 
sikertelenségbe. — Budapest polgármestere 
Sipőcz Jenő dr. lett. — Minden férfi 16— 
42 éves korig ezután tűzoltóköteles.

Ki tud róla?
Varga Pál, 69. gyalogezredbeli, 

sárszentlőrinci születésű gyalogos ál
lítólag orosz hadifogságban van. Aki 
valami hírt tud róla, közölje az ev. 
lelkészi hivatallal Kölesd, Tolna m.

3 - 3

A Rábaközben 24 kis hold szántó
föld csinos lakással együtt azonnal 
eladó. 10 hold föld folyó mellett van, 
mely kertészetre nagyon alkalmas. 
Bővebb felvilágosítást ad a tulajdo
nos : özv. Németh Jánosné Magyar- 
keresztur, Sopronmegye. 4

Evangélikus fűszerkereskedő,
3 szoba és üzlethelyiségnek megfelelő

h á z a t  v e n n e
Sopron- vagy Vasmegyében, falun. 
Részletes ajánlatokat ármegjelöléssel 
k é r: CSERI GÉZA Budapest, Erzsébet 

királyné út 49. % i —3

8420/1920. szám.

H i r d e t m é n y
fegyverbeszolgáltatásról.
A m. kir. honvédelmi miniszter urnák 

a m. kir. .belügyminiszter úrral egyetértés
ben kiadott 437,143—25. 1920. sz. rendelet 
alapján ezennel elrendelem, hogy mindenki 
az összes birtokában levő puskákat, pisz
tolyokat, géppuskákat, fegyveralkatrészeket, 
töltényeket, kézigránátokat és robbantó sze
reket városokban a rendőrkapitányságnál, 
kis- és nagyközségekben a községi elöl
járóságnál e hirdetmény közzétételétől szá
mított egy héten belül okvetlen szolgál
tassa be.

A beszolgáltatás alól mentesek a tény
leges tisztek és altisztek, a csendőrség, az 
államrendőrség és pénzügyőrség tagjainak, 
az állam- és magánerdészeti személyzet
nek és a mező őreinek szolgálati fegyverei.

A beszolgáltatás alól kivétetnek azok 
a vadász- és céllövő puskák, amelyekre 
vonatkozó tartási és viselési engedély már 
a tulajdonosok birtokában van. (Lásd a 
m. kir. földmívelésügyi miniszter urnák a 
Budapesti Közlöny 1919. évi 178. számá
ban közzétett 60381. II. B. I. számú ren
deletét.)

Katonai szolgálati puskákból (karabé
lyokból) átalakított golyós vadászpuskák a 
fentemlített tartási és viselési engedély el
lenére beszolgáltatandók.

Ezek az utóbbi puskák a beszolgálta
tásnál címmel és ismertető jellel látandók el.

Aki e hirdetmény közzétételétől számí
tott egy hét múlva beszolgáltatás alá eső 
fent megjelölt fegyvereket, lövőszereket stb. 
jogosulatlanul tart, eltitkol, vagy abban bár
kinek segédkezik, amit az által is elkövet, 
ha tudomására jutott ilyen fegyverekről, 
lőszerekről az illetékes rendőri hatóságnak 
(városokban a rendőrkapitányság, kis- és 
nagyközségekben a járási főszolgabíró) 
haladéktalanul jelentést nem tesz, a katonai 
büntető törvénykönyv 327. §-ba ütköző az 
állam hadiereje ellen bűntettet követ el.

E bűntett elkövetői azonnal le lesznek 
tartóztatva és felettük a törvény teljes szi
gorával a katonai biróság fog ítélkezni.

Büntetés: A kbtk. 326. §-a alá eső ese
tekben kötéláltali halál, a kbtk. 328. §-a 
esetén 10—20 évig terjedő súlyos börtön.

Mindazok, akik a polgári, vagy katonai 
hatóságokat elrejtett fegyverek nyomára 
vezetik, az alábbi jutalomban részesülnek:

Géppuska után 2000 korona, géppuska 
alkotó részei után a használhatóság mér
vének megfelelő összes puska után 100 K, 
katonai célra használható pisztoly után 50 
korona, kézigránát után 5 korona, minden 
darab használható töltény után 20 fillér.

Szombathelyi katonai 
körletparancsnokság.

Nyomatott Well inch Béla villamüzemü könyvnyomdájában Szentgotthárdon,
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Feleld* szerkesztő  
é t kiadó:

S ZALAY M IH Á L Y .
T árss zerkesztd :

NÉMETH KÁROLY.

Kéziratok LovAszpatonAra 
(Veszprém m egye), előfi
zetési dijak , re k lá m id ő k  
a HA RA NQ 3ZÓ  kiadóhiva
talának S zentg otthárdra  
(Vntvá(m egye) küldendők 

Előfizetést elfogad  
minden evang. lelkész é t  

tanító .

HARANGSZQ
E V A N G É L I K U S  N É P L A P .

Alapította: Kapi Béla 1910-ben.

Szerkeszti e a  kiadóhiva
ta l veze tő je :

C Z I P O T T  G É Z A
8ZE N T Q O T T H Á R D

(VasvArmegye.)

A „H a ra n g szó “ előfizetési 
Ara: f é l  é v r e  közvetlen  
küldéssel 2 0  kor., csopor
tos küldéssel (legkevesebb  

10 példAny) 10 korona.
A „H a ra n g szó “ te r je s z 
tésére befolyt adomAnyok- 
ból szórványban lakó hí
veinknek IngyenpéldAnyo- 

kát küldünk.
M eg je len ik  m inden vasár

nap.

£ --------- A „ D U N Á N T Ú L I  L U T H E R - S Z Ö V E T S É G “ H I V A T A L O S  LA P JA .

Édesanyám.
’ Fölszentelésemkor. Sopron, 1866. szept. 13.

Boldog napokat kívánsz leveledben, 
Drága, szeretett édes jő ayám!
Oh én ez egy napért mind elfeledtem, 
ha lett volna Is rossz napom talán. 
Ez egy napért egész jővőm kinyitva, 
5 oly ragyogón lebben^föl égi titka, 
S ha volna Is tán árnya felTfi ^Tlfílett, 
Bearanyozza azt, anyám, szerelmed.

Áldást szívedből kérsz az Úrtól arra, 
Ki ma az Úrnak szentelé magát 
5  mert ezt te kérted, hidd, az ég meg- 
Az Isten érted engem is megáld, [adja, 
Oh csodatévő, jó anyák, imátok, 
Gyermeketekre ha áldást kivántok, 
Szent szeretet röpíti azt az égnek, [meg. 
5  még föl sem ért, százannyi jóval tér

Immár megtért: megadta Isten érnem 
E szép napot. lm. térdre roskadok.

' Az Úrnak Lelke van rajtam s tűzében 
Megszentelődve, az Övé vagyok.
Csak az övé s a Krisztusé örökre, 
Népet tanítva, népért könyörögve, [ben 
Hogy legyen boldog földön és a menny- 
Érted. anyám, megáld az Isten engem I 

SAntha Károly.

Hit tehetek a HARANGSZÓ-ért?
Előfizetek rá I 
Mások előtt is ismer

tetem és ajánlom!
Tehetségem szerint 

támogatom, hogy sze
gény, elszórt hitrokona
imhoz is eljuthasson s 
bennük is erősíthesse 
a hitet és evangélikus 
öntudatot!

Mindennapi kenyér!
Az életnehézsé(ek parancsoló kény

szerítéséből az egyházkerület munká
sainak a mindennapi kenyérrel való 
ellátása végett bensőséges kérelem
mel fordulunk a Luther-Szőretség 
tagjaihoz s általuk az egyházkerület 
egész áldozni tudó közönségéhez. 
Az egyháztársadalemtől áldozatot, a 
Luther-Szöretség tagjaitól áldozatot 
és munkát kérünk. Tudatában annak 
a nagy szükségnek, sót nyomorúság
nak, mellyel az egyházkerület mun
kásat és volt munkásai, illetve ezek 
hátramaradottjai küzdenek, lelkiisme- 
retbeli kötelességnek érezzük, hogy 
nékik támogatást nyüjtani igyekez
zünk. Magunk azonban nőm boldo
gulhatunk. Do, ha egyháztársadal
munk összefog, ha ki-ki tehetsége és 
szívének irgalmassága szerint hozzá
járul a feladat megvalósításához, ak
kor bizonyára kielégítő eredményt 
érünk el. A cél, melyet kitűzünk, 
röviden e z : Az egyházkerület alkal
mazottainak jutányos áron kenyérrel 
való ellátása az új aratásig. Evégből 
kérjük azokat, akiknek az Isten mun
kájuk és verejtékük után áldást adott, 
hogy osszák meg falatjaikat a szű
kölködő testvérekkel. Emlékeztetünk 
az apostoli kérdésre: Akinek van 
miből élnie a világban és látja az ő 
atyjafiát szűkölködni, és bezárandja 
szívét előtt«, mimódon marad meg 
abban €z atyának szerelme?

A kormány köztudornás szerint 
az egész gabonatermést zár alá vette. 
A termelőknek azonban a gazdasági 
szükségleten felül saját ellátásukra 
olyan fejadagot állapít meg, amelyből 
irgalmas szívű hitfeleink célunk javára 
önmaguk megtagadásával és a saját 
szükségletüknek szőkébbre szorításá
val áldozni tudnak és hisszük, hogy 
fognak is áldozni. Ha kitűzött célun
kat egészen megvalósíthatnánk, szük

ségünk volna 700 mázsa kenyér
magra. Közöljük a számot, hogy ki
ki adakozását ehhez a mértékhez 
tarthassa. Ha minden evang. termelő 
a kenyérmaggal bevetett és elemi 
csapástól megkímélt területje után 
holdankint 1 — 2 kilogramm gabonát, 
búzát, vagy rozsot ajánl meg önként 
és ingyen, ez a csekélynek látszó 
adomány végeredményben tetemes 
összeget jelent. Vájjon sokat várunk, 
ha feltételezzük, hogy híveink ezt az 
áldozatot meghozzák? Vájjon téve
dünk, ha az ősi kipróbált hitbuzgó- 
sághoz és a hiből folyó áldozatkész
séghez folyamodunk ? Az egyház ereje 
a hívek buzgóságában és áldozat- 
készségében rejlik. Erre az erőre 
alapítjuk reménységünket. Hisszük, 
hogy nem szégyenülünk meg. Hisz- 
•ztik, hogy az Úr, aki minden igazi 
szeretetet és szolgálatot számontart 
és megáld, meg fogja áldani egyház
tagjaink szeretetsugallta adakozását.

Kérjük a gyülekezet hivatalos ve
zetőit, nőegyleteit, egyháztagjait, hogy 
ezen lélekkel karolják fel ügyünket. 
Emlékeztetünk egyszersmind a régi 
tapasztalatból leszűrt igazságra: két
szer ad, aki gyorsan ad 1 Amennyi
ben volnának olyan hitfelek, akik a 
cél érdekében áldozatra hajlandók 
ugyan, de természetben segítséget 
nyújtani oem tudnak, úgy ajánljanak 
fel pénzadományt, azt is köszönettel 
elfogadjuk. Elsősorban azonban ter
mészetbeni adományokat kérünk és 
várunk. Amennyiben egyik-másik hit
rokon az állam részére beszolgáltatni 
köteles terményen felül is rendelkez
nék terménnyel és abból kisebb-na- 
gyobb mennyiséget a hivatalos ár 
megtérítése ellenében mozgalmunknak 
átengedni hajlandó volna, ezzel J 
szolgálatot tenne ügyünknek.

Valami módon tehát mind' 
módjában áll bennünket ♦
Bízunk abban, hogy sen1
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Teleki József gróf gyászéneke.
Irta : Payr Sándor.

Egy régi szép halotti éneket köz
lök itt, melynek tartalma, szerzője, 
keletkezése és későbbi története egy
aránt érdekes s ezért nem is marad
hat ki a magyar himnológiából.

Mikor a legtöbb magyar főűr szé- 
gyenelte s már el is feledte a nép 
nyelvét, Teleki József gróf akkor írt 
kitűnő magyarsággal és a kötött ne
héz formában is oly könnyen folyó 
verseléssel és jó rímekkel, hogy ab
ban a korban kevés költő veteked- 
hetik vele. Már Kis János méltán 
számította őt a legjobb magyar köl
tők közé és Atyafiui Barátság Osz
lopa című elégiáját Győry Vilmos és 
Endrődi Sándor is felvette a magyar 
poéták újabb kincses házába.

Teleki József gróf református szü
lőktől Huszton, Mármarosmegyében 
1738-ban született. A tudós Bőd Pé
ter tanítványa volt s a külföldi egye
temeket, sőt Olaszországot is bejárta. 
Nagy értékű könyviét gyűjtött. Il-ik  
József őt protestáns létére is főigaz
gatónak nevezte ki a pécsi tankerü
letbe. Főispán, titkos tanácsos és ko
ronaőr volt egymás után. A neveze
tes 1791. évi országgyűlés egyik ve
zérszónoka s mint főgondnok a budai 
zsinat elnöke. 1796-ban halt meg 58 
éves korában.

Evangélikus egyházunkhoz is erős 
szálak fűzték. 1762-ben Királyfalvi 
Roth Johannát, a műveltségéről és 
százezer forintos alapítványáról is

meretes buzgó evang. nőt vette fele
ségül Szirákon, Nógrádmegyében, aki
nek jótéteményét tanulóitjaink a »Roth- 
Teleki-stipendium« neve alatt ma is 
élvezik. Kis János püspökünk a göt- 
tingeni egyetemen 1792-ben találko
zott Telekivel s egy szép költeményben 
üdvözölte a tudománykedvelő főurat.

Gyászéneke is nem a református, 
hanem az evang. énekeskönyvekbe 
került bele, amint hogy evangélikus 
volt az is, akinek halálára készült. 
Teleki József ezt az éneket anyósá
nak, Vatay Borbálának, Királyfalvi 
Roth Tamás özvegyének halálára írta 
1784-ben, aki felett Ráth Mátyás 
győri lelkész mondott halotti beszé
det s az ének és beszéd Győrött je
lent meg nyomtatásban 1785-ben.

A szép ének feltűnést keltett már 
akkor is. Kis János felvette a győri 
énekeskönyvbe 403. szám alatt, de 
a dallam miatt erősen megváltozta
t o t t  formában. És innen vettük át 
mi is 533. szám alatt az űj dunán
túli énekeskönyvbe is Sántha Karoly 
áttiírtgozásában. Éreztük rajta vala
mely nagyobb költő kezenyomát, de 
csak most a fentebbi nyomtatvány
ból tudtuk meg, hogy Teleki József 
gróf éneke.

Eredeti formájában sokkal jobb és 
szebb, mint a későbbi csonkított alak
ban. A Krisztusba mint egyedüli 
Megváltóba vetett hit nagy erővel 
csendül ki belőle és éppen ezért mély 
és igaz vallásos vigasztalás van 
benne. íme itt közöljük szószerinti 
hűséggel.

ki magát e szent munkából. Az idők 
nehézsége mentségül nem szolgálhat, 
mert hiszen épen ez teszi köteles
séggé a segítést. Azt se vélje senki, 
hogy az ő hozzájárulása nem lénye
ges. Mindenkire szükségünk van, 
mindenkinél zörgetünk. Isten lelke 
ihlesse meg a szíveket, erősítse ál
dozatra a kezeket 1

Ügyünket, kérésünket újólag a hit
felek áldozatkész jóindulatába ajánlva, 
vagyunk

testvéri szeretettel
Szombathely és Répcelak aug. hóban. 

K api Béla s. k. püspök, elnök.

Szentm árton i Radó Lajos s. k.
elnök.

Olvassuk a bibliát.
Zsolt. 119, 105.: ?

Hol biblia a házban nincs,
Hiányzik ott a legfőbb kincs.
Tanyát a sátán ütött ott,
De Isten nem lel hajlékot.

Nehemiás: 4, 15—21. Küzdelemmel foly a 
munka.

Jób : 5, 6— 16. 1 Isten megvigasztalja a 
5, 17—27. j nyomorultakat.

„ 9, 2—15. A bűnös ember meg nem
állhat Isten előtt.

„ 12, 7 — 15. Az Urnái van bölcseség
és hatalom.

„ 19, 25—29. Jól tudom, hogy az én
megváltóm él.

„ 21, 7—16. A gonoszok jóléte elmúlik.
„ 28, 1—17. Istennek elrejtett bölcse-

sége.

ü  T Á R C A . ' !
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Hajlék előtt.
Irta : Porkoláb István.

Nyárvégi alkonyat volt, azok kö
zül való, melyet azért teremtett a jó 
Isten, hogy az is lássa a mindennapi 
szépet, aki máskülönben elmenne 
mellette. Ilyenkor a szerény marga- 
retta is tetszik, nemcsak a büszke 
tubarózsa és az őázibogár szordinós 
muzsikáját szívesen hallgatja még az 
is, aki máskor észre sem veszi.

A simonyi hegyen voltunk Zongor 
Samu urambátyám hajlékánál, ahon
nét legszebb a kilátás Kemenesaljára 
és elgyönyörködtünk a bennünk kör
nyező szépségekben. Olyan hely ez, 
ahol elfeledi az ember, ha fáj valami, 
csak megnyugtatót, szépet, barátsá
gosat lát s a méhzümmögés mellett 
szelíd hangulatokba süpped el a lélek.

Körülöttünk fehérfalu, öregesen 
hajtott hátú pincék, pislogató ablak
szemeikkel, zöldelő szőllők, csüngő 
gerezdekkel, gyümölcsfák, gyermek
arcként mosolygó gyümölcsökkel hí
vogattak, kinálgattak; mögöttünk a 
nap volt lemenőben s intett arany
sugárból szőtt keszkenőjével búcsút 
az elibénk simuló tájnak: Kemenes
aljának. A hullámos síkon szaladó 
szemeink elé tárultak a balatoni he
gyek, szelídítő kékjükön megnyughat 
a legvadabb tekintet, keletről a Ba
kony látszik előőrsével, Somlóval, 
látásukra mintha szebb lenne az élet, 
emidébb a Marczal lapálya kanyarog 
tova s viszi magával a szemlélő le
csitult lelkét s az egész panorámát 
megkoszorúzza a sik közepén agg- 
legényes társtalanságban álldogáló 
Sághegy és beborítja a közeledő őszt 
jelentő bárányfelhős égbolt. Feledhe
tetlen kép ez a kemenesaljai ember 
előtt, aki köztudomás szerint legne

hezebben tud megszokni más vidéken 
s még késő öregségében is vissza- 
vágy a szelíd dombhajlatok árnyé
kába.

Berzsenyi Dániel haláláig vissza
vágyott s éppen a Kemenesalján töl
tött éveket tartotta mindig élete leg
szebb idejének. Meghatóan dalol 
„Búcsuzás a Kemenes A ljá tó l“ című 
költeményben:

Messze sötétedik már a Ság teteje,
Ezentúl elrejti a Bakony erdeje, 
Szülőföldem, képedet:
Megállók mégegyszer s rátok vissza nézek. 
T i kékell# halmok! Gyönyörű vidékek! 
Vegyétek bús könnyemet.

Abban a kis kemenesaljai faluban, 
Egy házas hety én, ahol Berzsenyi böl
csője ringott, élt és írta költeményei 
legjavát, született egy másik poéta is 
és pedig hasonlóan régi nemes csa
ládból : Kunos Endre, aki ha hatásá
ban nem volt is akkora, mint nagy
nevű földije, költő volt izig-vérig és
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Ember, mi vagy,
Nézd s békét hagyj 

Itt a fennhéjázásnak.
Mert akárkik legyünk, 
Csakhamar elmegyünk 

S helyet csinálunk másnak.

Nagy rend s érdem 
Itt, azt kérdem,

Milyen elsőséggel bír?
Holott királyokat 
S szegény koldusokat 

Egyenlővé tesz a sir

Nagy Sándorok,
Kevély porok,

Kik több világot kértek, 
Fényes vétketekkel 
Hogy férhessetek el ? . . .  

Kis sírban is elfértek.

Meg kell szűnnünk,
El kell tűnnünk 

E világ piacárul.
Halálgyógyitó irt 
Még egy oivos sem irt, 

Egy patika sem árul.

De hibázok,
T étovázok,

Mert a mi nagy Istenünk 
Amely Orvost talált, 
Meggyőzte a halált 

S megbékéltette velünk.

Úgy, hogy nem árt,
Nem tesz már kárt 

S ránk egészen nem is vágy; 
Csak testünket rontja, 
Részeire bontja,

A léleknek békét hágy.

Hol hát, halál,
Aki valál

Oly kegyetlen mihozzánk,
Hol van diadalmad ? 
Nincs rajtunk hatalmad, 

Nincs koporsódban fúlánk.

sorsa tipikusan magyar poéta sors: 
küzdve-vesződve élt, dalolt és meg
halt fiatalon, elfeledve, ó  is vissza
vágyott mindig Kemenesaljára s örök- 
életü népdala is éppen itt, egy ne
mesi kúria rózsavíz illatú leányszo
bájában íródott. Rég elporladt a szép, 
szőke nemes kisasszony, kinek a nóta 
szólt s aki, mint ez történni szokott 
az életben, másnak lett a hitvese, 
nem a költőnek, még régebben meg
szakadt a poéta szíve, de a dal meg
maradt s éjjeli muzsikás hajnalokon 
ma is felhangzik néha csipkefüggö- 
nyos ablakok alatt: •

Képeddel alszom el,
Képeddel ébredek . . .

A nóta szól . . .  és tört akkordjait 
elviszi talán a dudorászó szellő a 
kálozi temetőbe, ahol egy jeltelen sírt 
fénylő Szent János bogárkák világí
tanak be nyári éjjeken s lent a mély
ben egy édes szőke arcról álmodik 
a porladó szívű költő. . .

Sőt nálad nincs 
Már nagyobb kincs 

E világi ínségnek.
Te egybe véget vetsz,
Bút, bajt, kínt felejtetsz 

S ajtaja vagy az égnek.

Oh Istenem,
Függ mindenem 

Csak. tetőled egyedül.
Ölj meg, csak el ne hagyj,
Mert legfőbb jó te vagy,

Sőt jó sincs rajtad kívül.

Ha te szeretsz,
Mindent tehetsz 

Teremtő nagy erőddel;
Szeretsz is, mint akit 
Atyámnak hív a hit,

Síromban sem hagysz hát el.

Setét völgyén 
Járhatok én

Hát bátran halálomnak.
Ki Jézus nélkül élsz,
Minthogy magad vagy, félsz, — 

Én tartom csak álomnak.

Melyből végre
Idvességre "

Teremtőm majd felserkent,
S lelkemet uj testtel 
Ismét ruházza fel,

Mely a haláltól lesz ment.

Látogatás a vagonokban.
„Még nyílnak a völgyben a kerti virágok, 
Még zöldéi a nyárfa az ablak előtt;
De látod amottan a téli világot ?
Már hó takará el a bérei tetőt.“

Hazánk nagy költőjének eme szavai 
jutottak eszembe, amikor tegnap a dombó
vári állomáson jártam s ott a vasúti ko
csikban lakó embertársaink, részint hitsor- 
sosaink helyzetét megtekintettem. Ezek ju

Sághegyen meg van a hajlék, 
ahova szüretekre eljárogatott Himfi 
írója, Kisfaludy Sándor s ha a falak 
beszélni tudnának, elmesélnék: milyen 
epedve nézte szépséges szerelmesét: 
Szegedy Rózát és milyen kecsesen 
lejtettek a Lavotta szerzetté zenére 
palotást. . .

Megjárta ezt a földet Petőfi Sándor 
is s szívében egy édes emlékkel 
hagyta el. Ostffyasszonyfdn áll még 
a ház, hol az idill szövődött s a Rába 
partján lesz olyan öreg szomorúfüz, 
amelyik látta a boldog álmodozókat.

. .  . Beszélgettünk a Nagyokról, a 
régiekről. . .  Közben a nap egészen 
lenyugodott a Kemeneshát mögött és 
hogy világosság nélkül ne maradjon 
a téveteg földi ember, a Ság orma 
felett felbukkant a hold, egymásután 
gyúltak ki a csillagok, mintegy bizta
tásul! Nézz a Magasságba! . . Távol, 
a látóhatár szélén, pásztortűzek lob
bantak fel s úgytetszett, fényük köze

tottak eszembe, mert tényleg valamennyien 
szomorúan nézik a szeptemberi napok tova- 
röppenését, aggódva várják a többi „bér“ 
végű hónapot, amelyeket a közhit szeszé
lyesnek, megbízhatatlannak tart. „A  nyár 
folyamán csak megvoltunk — mondta egy 
bágyadtarcu édesanya — hanem a télen 
mit csinálunk mi, s még inkább kicsiny, 
alig pár éves gyermekeink, alig pár hónapos 
csecsemőink? Hogyan bírja ki hiányosan 
táplált, gyenge szervezetük a tél sivító szelét, 
dermesztő hidegét a vékony, deszkafalu, 
sötét odúban ?“ Nem szabad ugyanis el
felejtenünk, hogy szerencsétlen menekült
jeink mind teherszállító, jobbról, balról ha
talmas nyílással ellátott kocsikban laknak, 
amelyeket ha elzárnak, teljesen sötét lesz 
a kocsi belseje. Egyetlen családnál fedeztem 
fel csupán azt a szorgalmat és leleményes
séget, hogy a vagon egyik nyílását teljesen 
bedeszkázták, a másik felől is csak egy 
rendes ajtónagyságu helyet hagytak szaba
don, melynek bezárására valami kiselejtezett 
személyszállító kocsi ajtaját szerezték meg, 
amely bezárás esetén az ablakot is helyet
tesíti. Valahonnan egy kis takaréktűzhelyt 
is sikerült a kocsi közepén felállítaniok, 
hogy megkészithessék azt a csekély élelmi
szert, amihez időközönként hozzájutnak. 
Szándékosan mondom csekélynek, mivel 
eddig a havi lisztadag négy kilogrammot 
tett ki. Amint utam tovább vezetett a vasúti 
sínek mellett, egy helyen néhány téglából 
álló katlan füstölgő tűzét, odább meg valami 
rossz deszkadarabokból összehevenyészett 
tyukkatrocot pillantottam meg, amelytől 
nem nagy távolságban vattyogó kotlós hí
vogatta kicsiny fiókáit, titegésével figyel
meztetve őket az itt-ott található, sovány 
hulladékra. Amott apró gyermekcsoport 
tűnt fö! előttem, akik némi csudálkozással 
néztek rám, de már az első megszólítás 
után mosolyogva feleltek, mialatt jó na
gyokat haraptak lekváros kenyerükből. M i
lyen jó az Isten, hogy ebben az évben oly 
pazar bőséggel rakta meg gyümölccsel a 
gyékényesi szilvafákat, hogy jutányos áron 
a dombóvári gyermekeknek is szépen jut 
ebből. Azután megszólítottam egy 6—7 éves

lebb, távolabb világította meg előttünk 
a múltat, melynek immár legendás 
világába néha oly jól esik elszende- 
redni.

Oda látszott hozzánk az esteli 
nyugalomban pihenő falu, a papiak, 
s viharpatinás kúriák felől ó-illatot 
hozott felénk a szellő. A temető fej
fái között sápadtan imbolygó hold
fény régi aranyával besugározta Mód 
Mihály sírját, a prédikátorét, aki csa
ládjából elsőnek jött Simonyiba hir
detni, hogy örök az Isten. Soká hir
dette. Szép és nemesemlékü élet után 
költözött ki, nem messze, csak oda 
a szomszédba és mégis olyan igen 
távol: a temetőbe. Itt nyugosznak 
munkatársai is : hrabovai Hrabovszky 
Sámuel, táblabiró, a Dunántúli egy
házkerület egykori főjegyzője, és 
Csákváry József, félszázadon át si- 
monyi iskola-mester. A francia hábo
rúk hires harcosa: beődi Zongor 
András sírja is itt domborul. A nagy
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kislányt: „honnan kerültetek ide?“ »Po
zsonyból, a csehek elől.“ „Hát te?* — 
fordulok, egy lekvárosszáju, kis fiú felé. 
„M i meg Zágrábból*, volt a válasz. A har
madik már kérdezést sem várva magától 
közbe szól: „Az semmi, hanem mi Fiúmé
ból, a tenger mellől jöttünk ide“ és (mert 
bátor kis fiú) ezt is hozzáteszi: „meg visz- 
sza is megyünk oda, ha majd én katona 
leszek s visszafoglaljuk azt.“ Bár csak úgy 
lenne mielőbb I

Sok ilyen kényszerlakásként használt 
vagon mellett haladtam el, sok kis gyer
mekkel találkoztam, akik vidáman, jó ked
vűén szaladgáltak, játszottak egymással. A 
szülők azonban valamennyien szomorú arc
cal nézték még kisdedeik játékait is és a meg
élhetés nehézségei a jövő bizonytalansága, 
lakásuk nyomorúsága könnyet varázsolt 
szemükbe. Szegény menekültek 1 Szívemből 
sajnállak benneteket. S amikor elhagytam 
soraitokat, ez a sóhajtás szakadt föl keb
lemből : miért nem lehetek jobbmédu, gaz
dagabb legalább annyi időre, mig a ti nél
külözéseiteken segíthetnék, míg kényelmes 
otthonhoz, biztos, elegendő kenyérhez ju t
tathatnálak benneteket! Most, miután be
pillantottam életetekbe, gyakran, igen gyak
ran gondolok rátok. És ti, falusi hittestvé
rek, akiknek van biztos fészketek, meleg 
otthonotok, akiknek elegendő élelem áll 
rendelkezésiekre s ha akad is nehézség 
számatokra, az éhség gyötrelmeit, a lakás
nélküliség kínjait mégis alig ismeritek, ti 
is gondoljatok e szerencsétlen haza szeren
csétlen fiaira, valahányszor megelégülten 
kelhettek fel a terített asztalmellől, vala
hányszor puha párnára hajthatjátok feje
teket.

H. S.

Kedves halottunk emlékét «éltó- 
képen megörökíthetjük, ha van jó 
fényképünk róla. Fényképe után meg
rendelhetjük művészi olajfestésü élet
hű arcképét. A címet és feltételeket 
lapunk kiadóhivatala közli.

mesemondó: Jókai, „ simony i  huszárja" 
ő, kiről a »Névtelen vár« című regé
nyében mond örökszép történetet. 
Nyugosznak. . .  Nyugvóhelyük szép: 
csupa lomb-susogás, avar-zizegés, 
cédrus- és virág-illat s a diófák és 
vadgesztenyék sűrűjében oly édesen 
búg a vadgalamb, mint mikor bölcső
ben ringó gyermekének lágy szóval 
dúdolja az édesanyja: Úgy-úgy alud
jál, szépeket á lm od jál...

Az apák elmentek —  helyükbe 
jöttek a fiaik. Mód Mihályt követte 
Mód Lénárd. Már ó is kiköltözött 
ugyan a papiakból, de hála Isten 
csak azért, hogy ifjabb erőnek, ugyan
csak a fiának engedje át a szószéket. 
A papiakban így ma is Mód van, 
harmadik a családból, aki a simányi
aknak hirdeti az Isten Igéjét. A nehéz 
munkában megfáradt Mód Lénárd 
nagytiszteletes úr pedig beköltözött 
a pihenés idejére elkészített kedves 
otthonába, virágos kertjébe, ahol

Könyörgés.
Megfeszített Jézus, Istennek szent Fia, 
Tekints le egedből szívünk fájdalmira! 
Téged is ű Idéztek, vertek és gyáláztak. . .  
Hasonló a sorsa most Magyar hazámnak.

Te tűrtél, mert szent vagy s Isten fia voltál, 
Ellenségeidnek is megbocsátottál;
De hogyan tűrjünk mi s hogy szenvedjünk

némán,
Ha ellenség tapos hazánk több tájékán?

Te tűrtél, mert szent vagy s érettünk meg
haltál,

K I szívedben sírba hanyatlottál;
_y haljunk meg mi, ha sírunknak

gödre
Idegen nép kezén maradna örökre ?

Téged a jó Isten, ki Fiának vallott, 
Sírodból harmadnap életre támasztott. 
Élsz tehát örökké és nem halsz meg soha. . .  
De mi lesz népemmel, ha elveszett hona ?

Kérünk, szánj meg minket, könyörögj
érettünk,

Add vissza hazánkat, amelyért véreztünk; 
% Bal sors kit régen té p : hozz rá víg esz

tendőt,
Megbűnhődte e nép a múltat s jövendőt."

Egyed Aladár.

M ü lle r György.
— Könyvismertetés. —

Igen érdekes és értékes könyvet 
írt dr. theol. Pitrson T. Arthur kiváló 
amerikai író Müller Györgyről, Isten
nek e kiváló emberéről, aki a mi 
korunkban élte le áldásos életét s 
szemmel látható bizonyítékot szolgál
tat arra nézve, milyen erőssé lehet

nagyrabecsüléstől körülvéve él nyu
galmasan a kertjének, a gyümölcsfái
nak, a virágjainak. Teleholdas esté
ben kertészkedik. . .  Hangulatos, szép 
estéj* van : csupa szelídség, derű, 
mosolygás: az igazi jóemberek osz
tályrésze.

Virágzik a Hrabovszkyak családja, 
a Zongoráké, a Hajasok, Hajnalok  
kúriái szintén lent álmodoznak a fa
luban a régi múlt időkről, talán éppen 
arról, amikor Kemenesalján is kuruc 
tábortizek lobogtak s tárogatók dalát 
hordta-vitte a szél:
Sárvár alatt sűrű berek a csere,
Leskelőde labancokkal van te le ;
Sűrű berek, még sincs annyi levele,
Mint amennyi lompos labanc bújt bele.

Bezerédj hires, neves kapitány,
Darabolja, sarabolja szaporán;
A csujtárját nimet hússal eteti,
Tiz-husz nimet ha rá gyün, csak neveti..

Simonyi környékén Eszterházy An
tal kuruc brigadéros járatott tábort

a magában esendő gyönge ember és 
milyen csodába illő eredményeket tud 
elérni, ha egyedül Istenre támaszko
dik, de ő reá aztán feltétel nélkül, 
kétkedés nélkül, teljes hittel támasz
kodik.

Müller György megtérése után 
Isten segítségével —  vagy amint ő 
tartotta, az Isten ő vele és általa — 
Bristolban öt nagy árvaházat, Biblia 
terjesztő társaságot, két nagy iskolát 
alapított és tartott fenn s olyan korban, 
mikor más már tehetetlen, 70— 87 
éves kora között Európa, Amerika, 
Ázsia, Afrika, Ausztrália 42 orszá
gába^ tett ismételten missziói utakat, 
amelyekkel a földet mintegy nyolcszor 
lehetne megkerülni.

Legcsodálatosabb pedig az, hogy 
Müller György nem volt erős egész
ségű ember s terveinél emberi segít
séget soha számba nem vett, egyedül 
Istennel számolt; másoktól segítséget 
nem kért, sőt a maga és intézményei 
szükségleteit gondosan eltitkolta: de 
imádságában minden, még legkisebb 
dolgait is Isten elé vitte, azok elnye
réséért nagy hittel tusakodva ostro
molta az eget, imádságában soha 
meg nem restült, hitében soha meg 
nem ingott s épen ezért se ő maga, 
se árvaházai, se missziói utjai földi
ekben szükséget soha nem szenvedtek.

Aki meg akar győződni arról, hogy 
az Isten ma is él, az emberi életbe 
láthatóan belenyúl s a benne bízókat 
se megcsalódni, se k megszégyenülni 
nem engedi: olvassa el ezt az élet
rajzot, amely teljesen méltó Müller

1709-ben négy ezreddel, Bezerédj 
kurucai meg Sárvár alatt várták az 
alkalmas pillanatot, amikor Heiszter 
labancait a Rábába szoríthatják. Si
került is nekik, mert az egykorú nóta 
szerint >A Rábában vértül híztak a 
halak.« A pihenő órákat közben jól 
töltötte a vitézlő rend és hogy szíve
sen látott vendégei voltak a környék
beli kúriáknak, bizonyítja Eszterházy- 
nak egy fennmaradt levele, melyben 
tiszttársának: telekesi Török István 
kolonellusnak, a soproni főiskola jól- 
tevójének ír ja : » . . .  jó napokat töltöt
tünk a kemenesaljai jó vidéken, szép 
vidéken. . . «

Itt-ott állnak még a kúriák, melyek
ben egykor mosollyal, ízes jófalattal, 
puha ággyal fogadták a hadak véres 
útját járó kurucokat. Ablakaikban 
most is nagyra nőtt rozmaring illatoz, 
a kertben igazi magyar virág: mus
kátli, enyves szegfű, levendula nyílik 
s a szilvafák árnyékában malomkő
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Qyörgy nemes, eredményes, Isten 
szolgálatában lefolyt életéhez. Sok 
bátorítás és intés sugárzik ebből az 
áldásos életből a hívók számára Mül
ler György naplójának olvasására 
sokan megtértek; életrajza is sok 
megtérésre való indítást adhat.

Ne sajnálja senki ezért az áldásért 
azt az összeget, amibe ez a szép ki
állítású, képekkel ellátott, világos 
nyelven írt, 328 oldalra terjedő ér
tékes könyv kerül.

Magyarul kiadta a Bethania egy
let Budapesten. Ára lelkészeknek és 
lelkészek útján megrendelőknek 50 
kor. s postadíj példányonként 1 'SO K-

szm.

Evangélikus tanító nagy gyakor
lattal ajánlkozik oly községbe, hol 
8—10 polgári iskolai növendék 
volna, kiket magán úton előkészí
tene vizsgára. Ajánlatokat Német 
Sándor Budapest Vili. kér., Nefe
lejcs utca 24. II. 25.

Okleveles tanítónő ki a zongora 
tanítást is vállalja 5 kis lányka 
mellé kerestetik Dáv id  K á r o l y  
főjegyzőhöz Balatonfőkájár ra .

asztalon kínálja a gazda a vendéget. 
Barna szobákban régi hangulat de- 
reng-borong, fringiák, rezespuskák 
közül insurgcnsck nézegetnek le a 
falról, s este, lefekvéskor, szíves szó
val mondja a háziasszony: »Megol
vassa ám a gerendákat, akkor teljesül 
az álm ai«.

Errefele még élnek azok közül, 
akik emlékeznek a restaurációkról 
jókedvvel hazatérő apáikra s tőlük 
tanulták a dalt is, ami ügy szüret
tájon kihallatszik a faggyugyertyától 
gyér világosságu hajlékokból:
Az alispán, az alispán kalapomra rózsát tett, 
Most is ott van, most is ott van, hogyha 

[még el nem veszett; 
Rózsa mellett, rózsa mellett szép a piros 

. [tulipán,
Piros borral, vörös borral itatott az alispán,

Jóval későbbi az alábbi nóta-refrén:
. . . összeolvadt Alsó-Fölsó-Kemenes, 

Büszke lehet mind a polgár, mind nemes. . .

Az 1867-ki képviselőválasztáskor 
keletkezett, amikor az egész Kemenes
alja egyhangúlag választott követet.

Akkor énekelték, dalolgatták. . .  
Régen volt. Ma már elfeledték, nem 
dalolja senki, csak nagy ritkán a haj
lékok előtt —  a refrénjét.

H E T I  K R Ó N I K A .
Nemzetgyűlés. A pénzügyminiszter be

nyújtotta az 1920—21. évi állami költség- 
vetést. A deficit 10 milliárd. Korányi F ri
gyes báró pénzügyminiszter nagy beszédet 
mondott, válaszul az illeték-vita szónokai
nak, de voltaképpen új pénzügyi program- 
mot adott, aminthogy az illeték-vita is in
kább az általános pénzügyi helyzettel fog
lalkozott, mint magával a javaslattal, ma 
általánosságban elfogadtak. A pénzügy- 
miniszter, mielőtt terveit bejelentette volna, 
erősen kikelt a pénzügyi defetizmus ellen, 
melynek illusztrálására bemutatta egy kép
viselő táviratát, de a képviseli nevét el
hallgatta, amiért a képviselők erősen fel
zúdultak. A pénz átcserélése dolgában 
szűkszavúságát méltányolnunk kell, mert a 
brüsszeli nemzetközi valutakonferencia még 
nagy befolyással lehet az egész tervezet 
fölépítésére. A kölcsön a később befolyó 
vagyonadóban találná fedezetét. Errél a 
vagyonadóról azt mondotta nyomatékkai 
Korányi, hogy nagy lesz.

A beterjesztett költségvetést itt ismer
tetjük. Rendes kiadás: 8.434,048,516 K. 
Átmeneti rendkívüli kiadás 10.434,048.009 
K, beruházási kiadás 1.003,112.000 korona. 
Rendes bevétel: 8.809,104,943 K. Rendkívüli 
bevétel 1.711,450,861 K. Az összbevétel te
hát 10.520,555.804 korona. A deficit tehát 
9.690,192.811 K. A rendes bevételt és a 
rendes kiadást tekintve, 374.516,427 korona 
felesleg mutatkozik, a deficitet a rendkívüli 
kiadások okozták. Lapunk zártakor a nu
merus klauzust tárgyalják.

Vasi napok vére inkért. Tartalmában 
és méreteiben egyaránt hatalmas ünnep 
zajlott le Szombathelyen szeptember 19-én. 
Az ünnepélyen, mely tulajdonképpen Nyu- 
gatmagyarország ünnepe volt, a kormányzó 
sajnos lázas meghűlése miatt nem jelen
hetett meg. A kormányzót gróf Teleky 
Pál miniszterelnök képviselte, kinek kísé
retében a kormány számos tagja kereste 
fel ez alkalommal a vasi földet s ennek 
székhelyét Szombathelyt

A bevonulás után a templom-téren folyt 
le mindenekelőtt a cserkészfiuk zászlé- 
szentelése. Mikes János gróf kath. püspök 
után Kapi Béla ev. püspök szólott a cser
készekhez :

„A zászló annyit ér, mint az eszme, 
melyet képvisel, ti pedig annyit amennyit 
az eszméből megtudtok valósítani.“

A népgyűlések alkalmából beszédeket 
tartottak: gr. Sigray képviselő, sokoropátkai 
Szabó miniszter, Huszár Károly volt mi
niszterelnök, Bleyer Jakab miniszter, dr. 
Prööle Károly theol. tanár, Mikola Sándor 
ev. főgimn. tanár és Czipott Géza lapunk 
szerkesztője.

Az ünnepély alkalmából rendezett mű
vészeti, ipari, terméskiállítást Rubinek mi
niszter nyitotta meg, ki a kiállításról igen 
elismerően nyilatkozott.

A délután folyamán igen festői volt a 
népfelvonulás. A szebbnél-szebb festői 
csoportok egyenesen a művész ecsetjére 
valók voltak.

Véreinkért rendezett vasi napok örökké 
felejthetetlenek maradnak s Vasvármegye 
főispánjának, gróf Cziráky Józsefnek és 
Csizmadia László sajtófőnöknek fáradhat- 
lanságáról, a vasi nép nagy hazaszeretetéről 
tesznek tanúságot

Két je lszó. A Liga szövetség pályáza
tot hirdeítetett két jelszóra. A szövetség 
által megkoszorúzott jel szók közül az első : 

Csonka Magyaromig — nam órásig,
Egész Magyaromig — mannyorazig.

A másik jelszó a Ligának u. n. koszorús 
imádsága, az új magyar Hiszekegy.

Hiaaak agy Iatamban,
Hiszak agy Hasibaa,
Hí szak a RT lataai örök igmeairban,
Hiszek Magyarország faltiazadáEiban.

Itó le t. A hadosztálybiróságon kihirdet
ték az Ítéletet Tisza István gróf gyilkosai 
bűnpörében. A történelmi per főtárgyalá
sának utolsó fölvonására csak szigorú iga
zolás után juthatott be a közönség. Féltiz 
órakor már a szorongásig megtelt a tárgyaló
terem, s kevéssel rá bevezették a vádlottakat. 
A sort Sztanykovszky Tibor nyitotta meg, 
utána jött Hüttner, majd Dobó s legvégül 
bicegett Vágó. A fogház levegőiében fakóra 
vált arcukon izgalom ült, csak Vágó, a per
nek ez alárendelt epizódalakja, őrizte meg 
közömbösségét.

Dobót, Sztanykovszky Tibort mindkettő 
budapesti illetőségű róm. kath. vallásu ka
tonát kötél általi halálra. Hüttner Sándor 
budapesti illetőségű róm. kath. vallásu 
tényleges állományú főhadnagyot 15 évi, 
havonta egy napi kemény fekhellyel és a 
büntetésnek minden évében, október 31-én, 
sötét zárkába zárással súlyos börtönre, 
Vágó Wilheim Jakab kecskeméti születésű 
izraelita vallásu népfelkelőt három havi, 
havonként két napi kemény fekhellyel sú
lyosbított börtönre ítélte.

V ilm a és Zsófi néni. A Bécsbe induló 
hajón kérdőre vontak egy gyanús alakot, 
letartóztatták, málháját megvizsgálták és 
leveleket találtak benne Vilma néninek és 
Zsófi néninek. Persze az egyik néni Böhm 
Vilmos, a másik néni Kunfi Zsigmond, úgy
nevezett magyar emigránsok, akik Bécsből 
szövögetik kifelé és befelé a maguk terveit. 
Kifelé a külföldre hazájuk gyalázásával, 
bojkottrendezéssel; befelé az elvtársak szer
vezésével és pénzelésével.

Mert pénzrél van a szó. Arról, hogy a 
vádlott népbiztosok védőit Bécsből fizetik. 
Rájok költöttek már 130000 koronát, a me
lyen megosztoztak, negyvenezer korona 
híján, amit »gazdasági költségekre*1 fordí
tottak. De ez nem elég. Az elfogott levél 
szerint Nagy Mihály dr. további kétszáz
ezret kért Vilma nénitől, mert mint mondja, 
emberfeletti munkát végeznek.

A fináncmüvelet intézője Nagy Mihály 
dr. védő volt. Több védő öt-huszezer ko
ronát kapott a bíróság előtt tett vallomása 
szerint. Fel kell jegyeznünk, hogy Gáj Jenő, 
Székely Aladár dr. és Balázs Deasö dr. 
ugyancsak saját bevallásuk szerint nem 
kaptak pénzt.

Azok a védők, akik pénzt fogadtak el, 
arra hivatkoznak, hogy tudták ugyan, hogy 
a pénzt Bécsből kapják, de nem tudták, 
milyen forrásból jött. Ók azt hitték, hogy a 
nemzetközi szociálisták gyűjtötték Európa- 
szerte.

Magyar skót rokonság. Rose Miksa, 
debreceni nyelvésztanár, aki hosszabb időt 
töltött Angliában, tanulmányai és kutatásai 
alapján azt a merésznek tetsző állítást 
hangoztatja, hogy a skótok velünk rokon
népek ; éppen úgy szittya a származá
suk, mint a magyaroké. A skótok — úgy
mond — Scytheknek nevezik magukat és 
a negyedik században Sitte, az ötödik szá
zadban Scytte (kiejtés szerint szittye) volt 
az elnevezésük. A nagy népvándorlás ide
jén a germán törzsek szétrobbantották a
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nagy szittya népcsaládot. Addig a skótok 
együtt éltek Európa északnyugati részén 
a magyarok őseivel. E szerint a honfoglaló 
őseink nem egyenesen Ázsiából jöttek a 
Kárpátok-övezte Duna-medencébe hazát 
alapítani.

Az olaszországi borzalmas földren
gés. Olaszországban ismét megmozdult a 
föld az emberek lába alatt és egy pillanat 
alatt falvak, városok, pusztultak el. Leg
súlyosabban Villa-Collemandina, San-Ro- 
manas és Piazza a Sachia szenvedtek, 
amelyek úgyszólván teljesen elpusztultak. 
Monoglóban a föld több helyen nagy szé
lességben megnyílt, körülbelül 15,000 em
ber van csak itt hajlék nélkül. A carrarai 
márványbányák is sokat szenvedtek, itt is 
több halottja és sok sebesültje van a föld
rengésnek.

Nagy károkat jelentenek Massából. Spe- 
ziában néhány sebesült van, de a pánik 
óriási, a környék falvaiban rettenetes álla
potok vannak. Firizzanó, gyönyörű kis vá
ros teljesen elpusztult. A halottak száma 
aránylag kicsi, 30—35, a súlyos sebesültek 
száma azonban meghaladja a hétszázat. 
Egy Mozatti nevű postatisztviselő felesé
gén kívül 5 gyermekét veszítette el. Több 
mint 2000 lélek van fedél nélkül.

Modena környékén szintén nagy káro
kat okozott a földrengés. Kilenc kisebb 
falu teljesen elpusztult. A halottak száma 
még ismeretlen.

E G Y H Á Z I k ö z é l e t .
Küldöttségek. A vasmegyei népgon

dozó szövetség által rendezett ünnepély 
alkalmából egyházkerületünk küldöttségi- 
leg tisztelgett a vármegyeházán gróf Teleky 
Pál miniszterelnöknél. A miniszterelnök 
Kapi Béla dunántúli püspök támogatást 
Ígérő üdvözlő szavaiért köszönetét mondva 
kijelentette, hogy a magyar protestánsok 
mindig nagy támaszai voltak külügyminisz
teri működésében. A külföldi protestáns 
egyházakat felvilágosító munkájukkal óriási 
szolgálatokat tettek. A református testvé
rek küldöttségét Szűcs László őrségi es
peres vezette.

A Keresztény Egyházak Nemzetközi 
Szeretetmunkájának Világszövetsége
Augusztus hó 26-án tartotta meg konfe
renciáját Szankt-Boatenbergben. A konfe
rencia megállapította azokat a vallásos 
alapelveket, amelyek szerint ezután dolgozni 
fog. Elnökké Canterbury érsekét választották 
meg. Alelnökök lettek a többi közt az upszalai 
érsek, az athéni metropolita és Raffay 
Sándor magyar evangélikus püspök.

Bizottsági ülés. A magyar honi evang. 
egyetemes gyámintézetének bizottsága szep
tember hó 15-én Budapesten bizottsági 
ülést tartott.

Igazgatósági ülés. A dunántúli evang. 
nyomda r. t. igazgatósága folyó hó 19-én 
Győrött az ev. egyház tantermében igaz
gatósági ülést tartott, amelynek tárgyát a 
Benkő-féle soproni nyomda megvétele, a 
közgyűlés előkészítése, összehívása, az 
igazgatóság újjáalakítása képezte.

A Keresztény Diákok Világszövetsé
gének főmegbizottja Budapesten. A 
leghatalmasabb diákszervezetnek, a Worlds 
Studens Christian Federation-nak európai 
főmegbizottja, Hoffman Konrád egyetemi 
tanár a magyarországi viszonyok tanulmá

nyozására Budapestre érkezett. A főmeg- 
bizott a magyar diákság részére kilátásba 
helyezte a világszövetség anyagi és erköl
csi támogatását és megígérte, hogy a se- 
gitőakció lebonyolítására a közeljövőben 
Budapesten állandó kirendeltséget fognak 
főállitani.

Az amerikai evangélikusok segít
sége. A dunántúli egyházkerület 180,000 
korona amerikai segélyben részesült, mely 
összegből kapott: Nagyszokoly 20,000 K-t, 
Zalaegerszeg, Nagykanizsa, Kaposvár, Du- 
naföldvár, Szekszárd, Szentgotthárd, Dom
bóvár, Szombathely, Sárvár, Veszprém, 
Nagyvázsony, Akaii 10—10,000 K-t, Bán
falva, Lajtaujfalu, Pálfa, Vágod, Tés, Zala- 
galsa 5 -  5,000 K-t, Börcs 4,000 K-t, Győr- 
szemere, Alsólövő 3 — 3,000 K-t. Mint ér
tesülünk, az egyetemes egyház vezetősé
géhez immár újabb amerikai szeretetado- 
mányok érkeztek, melyeknek értéke milliókra 
rúg. Az amerikai evangélikusok részéről 
megnyilatkozott testvéri szeretet, evangé- 
liomi lelkűiét magunkba szállásra késztet, 
bennünket.

Kérelem. A rácalmási 40 evang. lélek
ből álló nagyon szegény gyülekezet düle- 
dező imaházának javítására könyörgünk a 
jó Isten nevében némi könyöradomány 
nyújtásért. Elsősorban a „Harangszó“ ne
mes gondolkozásu, jólelkü olvasóiba vetjük 
minden reménységünket. Csak egy kis jó
indulatot kérünk, csak néhány koronát. Oly 
jól esnék az ev. testvérek részéről a test
véries jóindulat, a krisztusi szeretet meg
nyilatkozása a rácalmási szegény, de imád
kozó 40 gyülekezeti tagnak. A jó szívvel 
nyújtandó adományokat özv. Stifelrejter 
Istvánná gyülekezeti gondnok címére Rác
almás, Fejér megye kérjük küldeni, ki az 
adományokat időről-időre a „Harangszó“ - 
ban nyugtázza.

Az am erika i egyházi élet hatalmas 
fellendüléséről tanúskodik az a körülmény, 
hogy 42 protestáns, egyház elhatározta, 
hogy a 1925-re a missziónáriusok számát 
7517-ről 17,245-re emeli és négy éven be
lül 1330 m illió (H/3 milliárd) dollárt, vagyis 
évente 330 millió dollárt gyűjt össze.

Tanügyi hír. Mosonvármegye tanfel
ügyelője a lébényi népiskolához Lenhardt 
Emma menekült állami tanítónőt osztotta 
be, aki állását szeptember 1-én elfoglalta.

Balthazár püspököt a konvent föl
mentette. Gábor Béla dr., a budapest- 
vidéki államrendőrség főkapitánya az egye
temes református konventhez régebben 
beadványt intézett, amelyben kérte, hogy 
indítsanak Balthazár Dezső dr. debreceni 
református püspök ellen fegyelmi eljárást 
ama vádak dolgában, amelyek a püspökről 
a forradalmak és a román’megszállás ide
jén állítólagos hazafiatlan magatartásáról 
széltében-hosszában elterjedtek. A konvent 
rendkívüli bírósága a püspököt minden vád 
alól fölmentette. A sok panasz legsúlyosabb 
része a püspöknek a román megszállás 
alatt tanúsított magatartására vonatkozott: 
a püspök örömmel fogadta a bevonuló ro
mán csapatokat és Nagykárolyban hódoló 
beszédet intézett a román királyhoz. Erre 
vonatkozóan Balthazár püspök azt felelte, 
hogy a bevonuló román csapatokat Debre
cenben ugyanolyan örömmel üdvözölték, 
mint Budapesten. Az igaz, hogy ö volt az, 
aki Mosoiu tábornok előtt fölvetette a ma
gyar-román perszonális unió eszméjét. A 
román királynak nem hódolt, csak vallásos 
köszönetét mondott neki azért, mert az or
szágot fölszabadította a vörös uralom alól.

Egyébként Romanellinek díszkardot adtak. 
Tournadre ezredest pedig Szegeden ünne
pelték, holott ezek is ellenségek voltak.

A Presbiteri Világszövetség kikül
döttsége Budapesten. Curtis professzor, 
Mr. Flemmig és Webster volt budapesti 
skót lelkészből álló küldöttség érkezett Bu
dapestre, honnan Erdélybe ment. A skót 
misszió nagytermében angolnyelvü isten
tiszteletet tartottak, amelyen megjelent 
Horthy Miklós kormányzó is. A Ráday-utcai 
teológiai értekezleten, amelyen Petri Elek 
püspök elnökölt, Pongrácz József pápai 
teológiai tanár, Victor János diákszövetségi 
főtitkár és Forgács Gyula péceli lelkész 
tartottak előadást a magyar református 
egyház jelen helyzetéről angol nyelven. Az 
előadások végeztével Antal Géza dr. volt 
országgyűlési képviselő fejezte ki köszö
netét a felolvasók és a küldöttség tagjai 
iránt. Curtis edinbourghi tanár meleghangú 
szavai után az értekezlet a 90. zsoltár ének
lésével ért véget.

A soproni theol. akadémián szeptem
ber 13-án volt a tanév ünnepélyes meg
nyitása, mely alkalommal Kiss Jenő theol. 
tanár imádsága után Stráner Vilmos igaz
gató intézett az egybegyült hallgatókhoz 
buzgóságra, hűségre intő beszédet. A r. 
előadások szeptember 14-én kezdődtek. 
Az 1920/21. tanévre összesen 25 hallgató 
iratkozott eddig be, még pedig az I. évf.-ra 
7, a II.-ra 5, III.-ra 8, a IV.-re 5. Egy meg
szállott területen (Muraszombatban) lakó 
tavalyi hallgatónk még eddig nem je le n j/ 
kezett; hír szerint a „jugoszlávok“ beso
rozták katonának. Egy a szünidő folyamán 
már jelentkezett hallgató (Gömörmegyei) 
hozzátartozóinak meglátogatására a „határt“ 
átlépvén, alighanem a csehek kezére került.

Nyugdíjazás. A vallás és közokt. m i
niszter Molnár Ferenc máriafalvai evang. 
tanítót nyugdíjazta.

Az „Ecclesia“ Egyházművészeti és 
Áruforgalmi r. t. öt m illió alaptőkével 
szeptember 2-án alakult meg az összes 
felekezetek kiküldötteinek jelenlétében. — 
Igazgatója: Herceg. Hohenlohe Károly Egon 
prépost lett, dr. Horánszky Dezső udv. 
tanácsos és Landgraf János ny. államtitkár. 
A választmány elnöke Angyal Pál dr., társ
elnökei dr. Rótt Nándor veszprémi r. kath. 
püspök, Novák István eperjesi r. kath. püs
pök, Révész Kálmán miskolczi ref. püspök, 
dr. Raffay Sándor Budapesti ev. püspök, 
dr. Nedelykovits Velemir s. kel. esperes. 
Egyházgazdasági ügyv. igazgató dr. Rejőd 
Tiborc. A társaság központi irodája: IV., 
Koronaherceg-utca 7, I. emelet, ahol rész
vények folytatólagosan jegyezhetők, mivel 
az alapítók módot adtak arra, hogy érdek
lődők a megalakulás után is jegyezhesse
nek részvényeket. Az alaptőke nagymérvű 
túljegyzése folytán az alaptőke felemelésé
nek szüksége már most felmerült.

C S A L Á D I É R TE S ÍTŐ .
Esküvő. Zimmermann Károly mérnök, 

volt cs. és kir. t. hadmérnökkari százados, 
több front-kitüntetés és a német vaskereszt 
tulajdonosa, néhai Zimmermann Károly 
vaskereskedö és városi tanácsos fia szept. 
14-én vezette oltárhoz a szombathelyi ev. 
templomban Weiss Ilonkát, Weiss Ödön 
Phönix biztosító társasági titkár leányát. 
Az esketést Kapi Béla dunántúli ev. püs
pök végezte.
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Házasság. Gruber Sándor és Kurz Gi
zella házasságot kötöttek Szentgotthárdon.

A káldi ev. leánygyülekezet ifjú tanítója, 
Erdős János szeptember 11-én vezette ol
tárhoz Maráczy István vásárosmiskei b ir
tokos leányát, Lenkét.

Halálozás. Gaál András 85 éves gaz
dálkodó Alsórőnökön elhalt. Áldás emlékén.
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szeptember 2-án töltötte be életének hetve
nedik esztendejét. Az évforduló napján 
nyilatkozott meg legszebben a megbecsülés 
és a szeretet, amelyet a magyar társadalom 
a nagy művésznő iránt érez. Családi ünnep
hez volt hasonlatos az évforduló, amelyen 
egy nagy, együttérző családnak, a művész- 
és írótársadalomnak a tagjai jöttek el a 
nagyasszonyhoz, hogy szeretetük és hálájuk 
virágaival halmozzák el.

A vitézi telkek és a földesurak. Al- 
mássy Dénes gróf gyulai birtokából ötszáz 
holdat adományozott vitézi telkek céljára, 
azzal a megjegyzéssel, hogy elsősorban a 
debreceni 2. huszárezred vitézei részesed
jenek belőle. Ennek az ezrednek volt tudva
lévőén a háborúban parancsnoka .Tisza 
István gróf. Zichy Géza gróf tetétleni birto
kából pedig hadirokkantaknak mezőgazda- 
sági célokra ötvenkét holdat adományozott. 
Reméljük, hogy e két nemes oéldának szá
mos követője akad, ami mindenesetre na
gyon meg fogja könnyiteni a birtokreform 
végrehajtását.

Vilmos császár könyvet ír a bolyse- 
vizmusról. II. Vilmos német császár Dorn 
várában, ahol internálva van, jelenleg nagy
szabású munkát ir a bolysevizmusról. A 
császár naponkint 3—4 ívoldalt ír, úgyszól
ván szakadatlanul dolgozik. Művét a közel
jövőben ki akarja adni.

A csehek két püspökséget akarnak 
alapítani a Szlovenszkóban. Rómában a 
cseh-szlovák kormány komoly tárgyalást 
folytat két püspökségnek Szlovenszkóban 
való felállítása dolgában. Ezen az úton 
akarják elérni, hogy az odavaló katolikusok 
függetlenittessenek a magyar hierarchia 
befolyásától.

Útlevél és vizűm. A háború okozta 
gazdasági elkülönülés egyik gyászos marad
ványa a nemzetek közt való kereskedelmi 
érintkezésnek mindenféle formalitás által 
való hihetetlen megnehezülése. Ezek közé 
tartozik elsősorban az útlevelek és vizmu- 
mok beszerzése ügyében divó eljárás, mely 
végeredményben csak a csempészetet és a 
tisztességtelen elemek garázdálkodását 
mozdítja elő. Örömmel olvassuk ezért a 
Távirati Irodának azt a londoni táviratát, 
mely szerint a Népszövetség tanácsa érte
kezletet készített elő a nemzetközi utazási 
forgalmat bénító akadályok elhárítása ügyé
ben és hogy ebben a kérdésben október 
15-én már vizsgáló-bizottság ül össze, a 
melyre a magyar kormányt is meghívták. 
Reméljük, hogy a bizottság működése ered
ményes lesz és hogy hozzájárul majd a 
világszerte mutatkozó és elsősorban a gaz
dasági életet bénító utazási abszurdumok 
megszüntetéséhez.

Mikor bontható föl a bérleti szerző
dés ? A Kúria elvi jelentőségű határozatban 
mondta ki, hogy a bérlő felbonthatja a

szerződést, ha a bérbeadó nem biztosítja 
a szerződésszerű használatot, vagy ha a 
bérlet tárgyának megígért tulajdonságai 
hiányzanak, vagy ha a bérlet tárgya nem 
alkalmas a szerződésszerű használatra. Ez 
akkor is áll, ha a bérlemény hatósági in
tézkedés következtében vált szerződésszerű 
használatra alkalmatlanná.

A gyanús betétek zárolása. A kor
mány rendeletet tett közzé, melynek értel
mében a pénzintézetek kötelesek zárolni 
az 1918 október 31-től 1919 augusztus 6-ig 
bezáróan terjedő időben elhelyezett minden 
olyan készpénzt vagy egyéb vagyont, a 
melyre nézve a körülmények alapján az a 
gyanújuk, hogy az államkincstártól, vala
mely közhatóságtól vagy más jogszerű tu
lajdonosuktól, vagy más jogszerű tulajdo
nosuktól, vagy törvényes rendeltetésüktől 
jogtalanul vonták el.

A liszt űj maximális ára. A kormány 
a búzából, rozsból, kétszeresből és árpából 
előállított lisztnek legmagasabb árát méter
mázsánként a következőképpen állapította 
meg : Búzadara és finom tésztaliszt 4000 K, 
főzőliszt 1000 K, kenyérliszt 200 K, korpa 
200 K. A kicsinyben való ár hétfőtől kezdve 
a következő: tésztaliszt vagy búzadara 42 
K, főzőliszt 11 K, buzakenyérliszt, rozsliszt, 
árpaliszt vagy tengeriliszt 2‘50 K.

Peronoszpórát írtó szer. Zemplén 
Géza dr. műegyetemi tanár új anyagot ta
lált föl a szőlők megvédésére. Zemplén 
tanár az eddig legjobban bevált szert, a 
bordói keveréket tökéletesítette az által, 
hogy oly anyagot kevert hozzá, mely anyag 
a rézgálicot annyira rögzíti a szőlő leve
léhez, hogy az eső nem moshatja le. A 
végzett kísérletek a legjobb eredménnyel 
jártak. Az új bordói keverékkel permetezett 
szőlőkön azt is tapasztalták, hogy azokon 
a lisztharmat sem tudott terjedni. A föl
fedezésnek igen nagy a jelentősége s a ta
lálmány, értesülésünk szerint, most van 
szabadalmazás alatt.

Románia — fizetésképtelen. A román 
pénzügyminiszter kijelentette a parlament
ben, hogy a pénzügyi helyzet olyan kilá
tástalan, hogy Románia nem tudja külföl
dön esedékes fizetéseit teljesíteni és a 
szelvényeket sem tudja már beváltani.

Rövid h irek. A kúria elnöke, dr. Töry 
Gusztáv ny. miniszter lett. — Budapesti 
olasz követté Castagnettó herceget nevez
ték ki. — A kormányzó a berlini magyar 
követség vezetésével Emich Gusztávot bízta 
meg. — Wrangel tábornok csapatai bevet
ték Odesszát. — D’Annunzió kikiálltotta 
Fiume függetlenségét. — Wundt Vilmos, a 
lipcsei egyetem nagyhírű tanára meghalt. 
— A szerecsenek világszövetsége Newyork- 
ban kongreszust tartott. Elhatározták, hogy 
egész Afrikát felölelő köztársaságot létesí
tenek, mert Afrika az Afriaiaké ! — Descha- 
nel, a francia köztársaság elnöke, ki agy
gyengeségben szenved, lemondott. — 
Ápundsent a hires norvég sarkutazót orosz 
bolysevisták meggyilkoltak.

_________ HARANÖSZÓ.__________

' Evangélikus füszerkereskedö,
3 szoba és üzlethelyiségnek megfelelő

h á z a t  v e n n e
Sopron- vagy Vasmegyében, falun. 
Részletes ajánlatokat ármegjelöléssel 
k ér: CSERI GÉZA Budapest, Erzsébet 
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A Harangszó perselye.
A „Harangszó“ fenntartására és ter

jesztésére adakoztak:
Kollár Elek, Zrim Mariska Szentgott- 

hárd 20—20, Balikó József Liszó 100, Art- 
ner Lajos Rlak 10, Tulok Sándor, Szórády 
Dénes, Molnár József, özv. Ernst Józsefné 
4—4, Döbröntei József 5, Szarka János 
Czelldömölk 10, Varga István Budapest 20, 
özv. Bárki Sándorné Acsád 20, id. Varga 
József Répczejánosfa 10,'ifi. Kovács M i- 
hályné 5, Levélkoszorú Arnot 4 50, Majer- 
csik Paula Bpest 100, Cséri Géza Bpest 5, 
Fazék Lajosné, Győrffy Béla 20—20, Köh
ler József Felpécz 10, B. Német József 
Felsőireg 2, dr. Krenner György 20, özv. 
Makay Endréné Bpest 20, Egyed Kálmán 
Bodorfa 5, Csizik Pálné Bpest 20, Zámolyi 
József Moson 20, Szarka János Vadosfa 20, 
Varga József Pórládony 20, Alapi Sándor, 
Tóth Sándor Kisgeresd 10—10, Erdélyi 
Sándorné Kemenesszentmárton 20, Edvi 
nőegylet gyűjtése 242, Czimiel |ózsef Gyöm- 
rő, Perenyei Pál Csér 10— 10, Német Jó
zsef Körmend 5 kor.

Lébényi adományok. Veszprémi gyüle
kezetnek: Győri Pál 2, Tóth József 123. 
hsz. 5, Németh András 5, Szíj Mihály 5, 
Fehérvári Sándor 10, Sipos János 5 kor. 
— Soproni diákoknak: Győri Pál 5, Tóth 
József 123. hsz. 5, Németh András 5, Né
meth Gábor 5, Szíj Mihály 5, Sipos János 
5 kor. — Harangszó részére: özv. Kovács 
Istvánná 2, Németh Mihály 4 kor. — Öz
vegy papnéknak: Kovács László 269. hsz. 
5, Bősze László 5 kor.

N yilván o s  nyugtázás.
Szegénysorsu theologusaink segélye

zésére újabban a következő adományok 
folytak be : A tolna-baranya-somogyi egy
házmegye gyámintézettől 100 K, a soproni 
felső ehm. gyámintézettől 200 K, Berzsenyi 
Gyuláné Keszthely (a büki lelkészi hivatal 
útján) 100 K, Sándor Edéné Keszthely 50 
K, Balikó Lajos lelkész Kőszeg 40 K, Gyé- 
kényesi (Somogy m.) hívek gyűjtésén 150 K, 
dr. Heimler Károly főisk. felügy. Sopron 
200 K Az adományokért ezen az úton is 
hálás, őszinte köszönetét mond a theol. 
Akadémia és az érdekelt hallgatók nevében, 
Sopron, 1920. szeptember 14-én: Stráner 
Vilmos theol. akad igazgató.

A Magyar Evangéliumi Keresztyén 
Diákszövetség kiadványai közt meg
jelent: Fosdick E. H .: A Mester jel
leme 20 K. dr. Walther Vilmos: Lut
her jelleme 20 K- E két könyv egy 
protestáns család asztaláról sem hiá- 
nyozhatik. Megrendelhető: Juhatsek 
Nándornál Budapest V III., Nagytem
plom u. 18 és a Luther-Társaság 
iratterjesztésében, Budapest V III., 
Szentkirály utca.

A dataik  a Harangszó terjesztésére!
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Szerkesztői üzenetek.
S. 1 . . .  Sz—ny. Leveledből azt alvásom ki, bogy 

bár szüntelen hangoztatjuk keresztyén váltunkat, 
még nagyon távol állunk ai Igazán keresztté* lel- 
külettől. Csak azokban az erőkben tudunk bízni, 
amalyek szemünk láttára, érzékeink által felfogható- 
lag működnek. A mindennapi élet sok keserű tapasz
talatai s az egymást sűrűn követé, léleksújtó csaló
dások arra a kétségbeejtő gondolatra ragadtak téged 
is, mint sok mást, hogy mivel a ganoszság rettene
tes mértékben és terjedelemben elhatalmasodott fe
lettünk, a mi alamyedt idegeinkkel és meglankadt 
erőinkkel azt többé legyőznünk nem lehet, minél
fogva nem is lehetséges, hogy ezt az örőmtelen vi
lágot valaha szebb, jebb váltsa föl. Nincs hitéé, 
barátom. A hit fénysugara nem világosította fel lel
kedet. Nem hiszed, hogy a Gondviselés kifogyhatat
lan tárházában vannak erők, amelyek bér időnkint 
a halandé szemeknek láthatatlanul, de mégis szün
telenül és megfoghatatlanul munkálkodnak az ember 
lelkében. Nem hiszed, hogy végetlen jóság és böl
csesség és mindenhatóság kormányozza a nagy min- 
denséget. Hatalom, melynek egy lehelletétéi ronggyá 
azakaaez ez az egész dőlyfösen uralkodó szerkezet. 
Amikor érzékeink nem találnak a letarolt szemhatá
ron egy árva ftszálat, amihez a remény szálait fűz
hetnénk, akkor fordulni fiúi bizalommal a szerető 
mennyel Atya igazeágszeretetébez, bélcsességéhas 
és Mindenhatóságához, akkor vallani rendlthetlen, 
csüggedetlen lélekkel: Nem varyek egyedül I est 
nevezzük keresztyén bitnek. — K I. Sopron. As or
szágos evangélikus szövetség az iparos-ifjak lelki 
gondozását Is tervbe vette. — P B. Szolnok. A Spar- 
tacus-féle rahssolaalázadás nem Augusztus császár 
uralkodása alatt, nanem hetven eoztendővel Krisztus 
születése előtt zajlott le. — P. I. Békéscsaba. A csör- 
mille egészen külön növény, mely némely vidékeken 
— mint a konkoly — a gabona kösött terem éa a 
melynek magva a gabonával együtt megőröltetve, 
egészen fekete kenyeret ad. — T. S. Ik .  Isten kU- 
lönféleképen nyújtott alkalmat gyermekeinek, hogy 
tehetségeiket kifejlesszék. Egyiknek fényes pályakört 
nyit, hogy bebizonyíthassa hűségét, mely a dicső
ség kábló fényének hatása alatt se tántorodlk le as 
igaz útról. A másikat fájdalmukkal látogatja meg, 
hogy a tűrésben és hősies állhatatosságban fejthesse 
ki lelke erejét. Nőm kell csüggedni a szenvedések 
közt. Sok jéra tanítanak azok bennünket. .Isten a 
szenvedőnek engedé a vigasztalást — mondja Köl- 
cseynk — az egész természetből, az emberi tettek
ből és tanításokból szívben élő tudományt szívhatni.* 
Aztán gondoljuk meg, miaden múlandó, tehát a szen
vedés ia. Édes jutalmunk lesz egykor az az öndtudat, 
hogy fáradságos küzdelmünkben meg nem tőrve, 
el nem csüggedve, hőtieten megállottunk. .Nem tö
rik n szenvedő ezív oly könnyen darabbá ; cnak el
lágyul s az érőmre lesi fogékonyabbá.“ — Zz. L 
Uralújfaln. Aa úgynevezett apostoli áldás Möses IV. 
6; 24—2ő. van megírva. — B. L. Váci. Mind a ket
tőtöknek igaza van. Saeculum vagy seculum jelent 
időt, például egy fejedelem uralkodási idejét, jelent 
é v s zá za d o t és jelent v ilá g o t, világiasságot ia. Secu- 
larlsatio tehát az egyhási javas világlasltása. — 
K. P. Sárvár. Igaza van. Vannak szorgalmas, mun
kásemberek, pontos tisztviselők, kik kifegástalanul 
munkálkodnak működésük terén és mégsem érzik és 
nem élvezik ennek az erénynek beldogító jutalmát. 
Nem, mivel nem a munka ezeretete inaltja őket arra 
a buzgó munkásságra, hanem egyedül annak tudata, 
hogy kényszerülnek dolgozni akár azért, mivel kü
lönben nem kapnának fizetést, akár azért, mivel a 
feljebbvaló parancsolja. Aa ő buzgóságukban tehát 
nem a nemes érzület nyilvánul, hanem egyszerűen 
a szükség törvény# iránti — mondanám szolgai — 
engedelmeskedéa. Az erkölcsi rend törvényeit meg
csalni nem lehet. Még a napszámosnak Is csak ak
kor osztja boldogító Jutalmát az öntudat, ha nem 
egyedül a pénzért dolgozik mint célért, hanem örö
met találja a munkás foglalkozásban és ha a szer
zett pénzt nem célnak tekinti, hanem eszköznek ma
gasabb célokra, pl. övéi eltartására. — Cs. I .  Kecs
kemét. Hogy Jókai Berend Ivánja történeti alak-e, 
azt aim kell kutatni. A költő nem utánoz, nem má
sol, mint a fényképész, hantm teremt. — D. X. Tolna. 
Rómában már Krisztus urunk előtt is függetlenebb 
volt a nő állása. Azért mondták: Ubl tu Cajus, ibi 
ego Caja. — E. 0. Miekolcz. Presbiter, presbitérium 
a görög preabijteres szóból származik, nem helyes

tehát praesbiter-nek írni. A vallásüldözés pedig meg 
a fajgyűlölet nálunk nem hazai termék, hanem Bécs- 
ből származott indigena. — T. L. Békét- Ha figye
lemmel olvasná a .HarangszéM, ennek 32— 33-ik 
számában megtalálta volna a tudósítást a protestáns 
tanítók országos szövetségének megalakulásáról.

Hirdetések.

T a n k ö n y v e k .
A »Luther-Társaság« könyv- 

kereskedése ezúton is kéri a t. ta
nító urakat, hogy tankönyvrende-1 
léseiket lehetőleg már most küld
jék be, mert a készletek fogytán 
vannak s szeretnénk, ha elsősor
ban is tanítóink kaphatnának köny
veket. Ajánljuk a kötelezően elren
delt tankönyvekhez 1 a K*pi—  
Papp-féle olvasókönyveket, melyek 
az I., II., III., V — VI. és IV — VI. 
oszt. számára kaphatók, 2. a Krug- 
Laschaber-Pós-Schrauf-féle olvasó 
és tankönyvet a IV., V. és VI.. o. 
számára, 3. vallástanítási tankönyv
nek igen alkalmas a Geduly-féle 
II. és I II— IV. o. és a Hasza-féle 
I I I— IV. o. bibliai történetek, melyek 
még most kaphatók. A szállítás a 
könyvkereskedők határozata értel
mében utánvéttel. 2—3

A Rábaközben 24 kis hold szántó
föld csinos lakással együtt azonnal 
eladó. 10 hold föld folyó mellett van, 
mely kertészetre nagyon alkalmas. 
Bővebb felvilágosítást ad a tulajdo
nos : özv. Németh Jánosné Magyar- 
keresztur, Sopronmegye. 5

C U K R O T ,
fehéret és világos sárga kristályt 
ajánlunk bármily mennyiségben 

míg a készlet tart.
Árajánlattal készséggel szolgálunk:

Lipp és Lackner
Szentgotthárd. 4

=  Legmagasabb kitüntetések. =
Alapíttatott 1886-ban. Villamos üzem. 
Modern berendezés. Preciciós gépek.

Ajánlja elsérendü torony-, iskola-, 
városház- és kastélyóráit különféle 
nagyságban negyed- és óraverő szerke
zettel. Tartós, szolid munka. Gondos 
kiszolgálás, legjobb anyag, több évi 
jótállás. Jutányos árak, kedvező fizetési 
feltételek. Költségvetés ingyen és bérm. t 
Raktáron háború előtti anyagból készült 

órák.
Számtalan elismerő bizonyítvány.

Pricsnyereg felszereléseknek a 
magyar nemzeti hadsereg részére 

való felajánlása.
A nemzeti hadseregnek nagyszámú ilyen 

nyeregfelszerelésre van szüksége, ezért fel
hívjuk mindazokat, akik ilyen nyeregfel
szereléssel bírnak, hogy az alábbi ártérítés 
mellett ajánlják fel a nemzeti hadseregnek. 
Az átvételi hely Budapest, Ferencz József 
lovassági laktanya X., Kerepesi út, az át
vételi bizottság minden kedden és pénteken 
délelőtt 10 és 12 óra között működik. K i
mutatás egyes készlet pricsnyereg alkotó
részeiről és az azok után fizetendő térítési 
összegről: Egy nyereg 4—5 ezer korona, 
egy drb alsó heveder 200, egy drb izzasztó 
200 korona, két drb kengyelszíj 150 kor., 
két drb kengyelvas 50 kor., egy drb csikó- 
kantárszár szabályszerű orrékkel lehetőleg, 
bevarrt, 400 korona. De teljes részleteket 
is megvásárolhatnak. Ezeken a felszerelé
seken kívül még a következőkre van szük
ségünk az alább felsorolt árakon: egy drb 
teljes civil kantár lehetőleg bevarrt 1—2 
ezer korona, egy darab montignalt 600 K, 
egy drb vadász szügyelő 600 korona, pro 
domo.

IM I '  1 _  - . 1  diót, babot, borsót, lencsét, kölest és minden terményt legmaga- 
1 f  l u l \ U : —-   =  sabb áron veszünk. ,  ■ :■■■• ■: ■ . ■

Sürgönyeim: L A C K N E R . L I P P  és L A C K N E R
kereskedelmi üzlete, S z e n t g o t t h á r d .

Nyomatott Wellisch Béla villamüiremü könyvnyomdájában Szeotgottbárdon.
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F e le lő *  s z e rk e s z t i
i s  k ia d ó :

SZALAY MI HÁLY.
T irs s z e rk e s z tó :

NÉMETH KÁROLY.

K é z ira to k  L o v á s z p a to n ira  
(V eszprém m e gye), e lő fi
ze tés i d ija k , re k la m á c ió k  
a H A R A N 09Z Ó  k ia d ó h iva 
ta lá n a k  S z e n tg o tth á rd ra  
(V n .vá rm e g ye ) kü ldendők .

E lő fize té s t e lfo g a d  
m in d e n  evang. le lkész  és 

ta n ító .

«*

E V A N G É L I K U S  N É P L A P .
Alapította: Kap! Béla 1910-ben.

S ze rke sz ti s a  k la dóh lv t 
tá l v e z e tő je :

C Z I P O T T  G É Z ,  
s z e n t q o t t h A r d

(V asvá rm egye .)

A „H a ra n g s z ó “  e lő fize tő  
á ra :  f é l  é v r e  közvetle  
kü ldésse l 2 0  ko r., csopo  
to s  kü ldésse l (legkeveseta 

10 p é ldány) 16 ko rona . 
A „H a ra n g s z ó "  te rje s : 
té sé re  b e fo ly t ado m án yo  
b o t szó rvá n yb a n  lakó  t 
ve inknek  Ingyenpé ldán y 

«„ ká t kü ld ü n k . 
M e g je le n ik  m in d e n  vasá 

nap .

A „ D U N Á N T Ú L I  L U T H E R - S Z Ö V E T S É G “ H I V A T A L O S  LAPJA.

I

Jubileumi tisztelet- 
dijat Sánthának!
Sántha Károly október 22-én tölti 

be életének nyolcvanadik esztendejét. 
Ezt a hosszú időt nem magáért, nem 
is csupán családjáért élte le, mint az 
átlagemberek, hanem a közélet s 
első sorban evangélikus egyháza ja
vára szentelte. Ezért születésének 
nyolcvanadik évfordulója sem marad
hat csupán szükebb körű családi ün
nep, hanem egész egyházunk jubile
umi ünnepévé kell válnia.

Félszázadig szolgálta lelkészként 
egyházát s mai számunkban olvas
ható költeményei is mutatják, hogyan 
fogta fel lelkészi feladatát. Neki a 
hivatal hivatás volt, mert lelke haj
totta erre a pályára s lelkét belevitte 
minden munkájába. Szerette Istenét, 
szerette népét, ezért tudta gyönyörű
séggel szeretni Istenéért és népéért 
való szolgálatát.

Isten dicsőségéért, népe vigaszta
lásáért és emeléséért dolgozott széle
sebb körben: egész egyházunkra ki
ható irodalmi munkásságával is. Ezt 
a munkáját magas kora sem tudta 
vele félbeszakíttatni. Ma is meg
megszólal lantja, hogy a költészetben 
vigasztalást, erőt találva máeokat is 
vigasztaljon, erősítsen. Ezzel emelke
dett túl gyülekezetén és pályatársain 
s neve ezért él akkor is, mikor min
ket már valamennyiünket a feledés 
pora borít. Az ö nevét századokon 
keresztül fentartják szép énekei, mint 
a németeknél Gerhardt Pálét.

Az új énekeskönyvben 105 eredeti 
és 69 fordított éneke bizonyítja, hogy 
eddig Sántha Károlynak köszönhet 
legtöbbet evangélikus énekköltésze
tünk. Énekeit száz és száz templom
ban énekeljük, ezer meg ezer szív 
emelkedik azok szárnyán égfelé. Imád
ságait imádkozzuk, költeményeit ol

vassuk, szavaljak; gyönyörködünk 
bennük, nevelődünk, épülünk rajtuk.

De míg lelkének kincseit bőséggel 
osztogatta, maga anyagiakban szegény 
maradt. Rendeltetése nem az volt, 
hogy magának és családjának gyűjt
sön földieket, hanem hogy Istentől 
nyert kegyelmi ajándékait mások ja
vára kamatoztassa. Ezt a rendelteté
sét híven teljesítette. Nekünk meg 
most vele szemben kell ezért köteles
ségünket híven teljesítenünk.

Születésének 80-ik évfordulóját 
jubilálná, de a magas korral járó 
bajokon kívül a mindennapi kenyér 
gondjával kél és fekszik családjával 
együtt. A háború előtt három évvel 
ment nyugalomba ; ami kevés vagyona 
lehetett, felemésztették a háborús évek 
és az azóta tartó rettenetes drágaság. 
Nyugdíja, amelyet félszázados szol
gálata és befizetései után kap, nem 
éri el az évi 4000 koronát, míg csak 
lakásért évi 1800 koronát kell fizet
nie. Hol van még a kenyér, a ruhá
zat, a tüzelő és egyéb napi szükség
letek ?

Rajtunk a sor, ha ő kamatoztatta 
lelki kincseit egyházunk jivára, tud
juk-e mi anyagi kincseidet kama
toztatni az ő javára? öftudott bu
zogni minden nemes ügyért, fel tu
dunk-e most mi buzdulni az ő 
ügyéért, hogy le vegyük válláról a 
megélhetés nehéz gondjait?

Ne legyünk hálátlanok 1 Ne köves
sük azt a rossz magyar zzokást, hogy 
jeleseinket életükben fel nem ismer
jük, meg nein becsüljük, sokszor el
üldözzük, vagy az éhenhalásnak vet
jük oda, aztán oda állunk koporsó
jukhoz és büszkeséggel valljuk, hogy 
nagyok voltak és a mieink voltak. 
Mindez gyalázatos hálátlanság és 
orcátlan képmutatá«*. Ebből a magyar 
betegségből is, mint sok egyébből, 
ideje már kigyógyulnunk.

A Harangszót megindulásakor

Sántha versben köszöntötte, most 
Harangszó hadd indítson mozgalmi 
Sántha méltó üdvözlése és tisztele 
díjjal való megjutalmazása érdekébei

Kérésünk e z :
Rendezzen minden gyülekezet ol 

tóber vagy november hóban Sdnth 
ismertetésével, énekeinek, költeménye 
nek'előadásával ünnepélyt, gyűjtse 
az átadandó emlékalbum részére üt 
vözlő aláírásokat s az aláírók já ru  
janak hozzá bizonyos összeggel 
Sántha jubileum i tiszteletdíjhoz, 
tiszteletdijat az aláírásokkal együ 
december 1-ig kérjük kiadóhivatalun) 
hoz beküldeni.

Az aláírási íveket minden gyűl 
kezetnek rendelkezésére bocsátjuk 
lapunk részéről 500 korona felajái 
lásával és Sántha Karoly munká 
ságának méltatásával a nemes ügy 
vezetőink'és híveink megértő jóak, 
rátába ajánljuk.

1920. október 10.
Tisztelettel

a Harangszó szerkesztőség
Midőn ev. egyházunk, különö 

képen pedig dunántúli ev. egyházk 
rületünk Sántha Károlynak, az ő 
költőpapnak 80-ik születésnapján; 
megünneplésére készül, megtelik le 
kém Isten iránti hálával, az érdeme 
munkában megőszült férfiúval szer 
ben igaz szeretettel. Méltó dolo 
hogy hálaadással áldjuk a jó Ister 
de méltó az is, hogy igaz szeretett 
és hálával közeledjünk az ősz jut 
lánshoz. Sántha Károlynál: szavakbí 
alig kifejezhetően sokat nagyon sok 
köszönhet egyházunk. Ezer és ez 
ember lelki útját egyengette Istenhe 
ezer és ezer vergődőnek és szenv 
dőnek sebére hintett gyógyító balzs 
mot. Amerre végig szálltak leli 
mélyéről szárnyrakelő szent éneki 
nyíljanak meg ma mindenfelé a sz 
vek és lelkek. S e szeretet alakulj«
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it hálává és áldozatkészséggé s le
jen épen úgy méltó Sántha Kúroly- 
ioz, mint egyházunkhoz és egyház- 
erületiinkhöz. A Harangszd által 
íegindított nemes mozgalmat meleg 
zeretettel ajánlom evangélikus népünk 
zeretetébe.

Szombathely, 1920. okt. 1.
Kapi Béla s. k. 

püspök.

. nyolcvanéves Sántba Károly.
Irta: Payr Sándor.

Nyolc évtized a vállán ily nyomo- 
jságos időkben és az ősz hajfürtök 
latt mégis ifjúi lélek és szív hevíti 
ü a mi Istentől megáldott egyházi 
mtosunkat. Olvassa el bárki a Ha- 
mgszóban most is gyakorta megje- 
nő szép költeményeit: mondaná-e, 
agy ezek egy nyolcvanéves aggas- 
án leikéből pattantak ki ? Mennyi 
•ő és tömörség, mily szilárd hit és 
rró hazaszeretet, , mily zengzetes 
lép magyar nyelv és kerekded egy- 
iges forma jellemzi őket.

A nagy Sztárav Mihály után há- 
>m kiváló énekköltője volt magyay 
rang. egyházunknak : Aáchs Mihály,

kuruc tábori pap, az Ó-graduál 
yja, Kis János, a győri énekeskönyv 
erkesztője és Sántha Károly, akitől 
iló legújabb énekeskönyvünknek 
gtöbb és legszebb eredeti éneke. 
i mennyi szép vallásos és hazafias 
ilteményét találjuk meg a »Hárfa

hangok«-ban és költőnk több kötetnyi 
műveiben. Mily kedves, szép versben 
énekelte meg csak legutóbb is Mária 
Dorottya nádorasszonyt, budai egy
házunk alapítóját!

Sántha Károly Kecskeméten szüle
tett 1840. október 22-én. Középisko
láit itt és Sopronban, a theologiát 
Pesten az akkori közös protestáns 
főiskolában végezte, ő  még annak 
a régi papi gárdának tagja, melynek 
Haubner, Székács és Karsay voltak 
mesterei. A költői munkásságra is 
ezek és Arany János, Szász Károly, 
Rákosi Jenő stb. sarkalták. Lelkésszé 
Haubner avatta fel 1866-ban Sopron
ban. Mint kezdő káplánt Szentlörin- 
cen egy súlyos kolerajárvány tette 
kemény próbára. Volt azután lelkész 
Némediben, Sandon, Várpalotán és 
végül Sárszentlőrincen, ebben a Bá
rány György esperes, Nagy István 
püspök, Perlaky Dávid püspök és 
Balassa János lelkész által nagyra 
nevelt kiváló gyülekezetünkben.

Itt Szentlőrincen tölté el életének 
javarészét áldásos hű munkában 
1911-ben történt lemondásáig. Mint 
híveinek vigasztalója a szenvedések 
nehéz iskoláját maga is végig járta. 
Többször érte gyász és kemény csa
pás. De a súlyos kereszt alól is ég- 
betörő hymnusokkal tudott Istenéhez 
felemelkedni. Költészetének gyöngyeit 
a fájdalom sajtolta ki szívéből.

Mint embert és papot, Sántha 
Károlyt erős, mély hit, melegen érző 
szív, hű munkásság és keresztyén 
alázatosság, barátai körében vidám

kedély, szerénység, előzékeny szol
gálatkészség szeretet és bizalom jel
lemzi. Költeményeit az őszinte mély 
és igaz vallásos érzés, a biblikus 
nyelv, a tősgyökeres, tiszta magyar
ság, a választékos szép képek, a 
művészi szerkezet, erő és tömörség 
teszik oly becsessé és népszerűvé. A 
családi életről Szabolcskán kívül 
kevés poétánk tud oly megható sze
retettel és természetes közvetlenséggel 
énekelni, mint Sántha. A kicsinyekhez 
szólva is igazi gyermeki kedéllyel 
találja el a kellő hangot, miként ezt 
a „Jő" gyermekek verses könyve“ és 
az „Ő rangya l“  bizonyítják. Hazafias 
ódáit pedig, melyek a „Költemények“ 
című (Bpest 1897.) vaskosabb köte
tében vannak összegyűjtve, a Petőfi- 
és Kisfaludy-Társaság, a M agyar,Tu
dományos Akadémia, a kecskeméti 
Katona- és pozsonyi Toldy-kör is 
méltányolta.

Hogy az Úr háza iránt való sze
relme mily nagy, azt ő maga reme
kül mondja el „M iko r még álltam az 
oltár előtt“ című költeményében. A 
biblia mellett lantja volt az. mellyel, 
miként Tompa, legszívesebben fog
lalkozott. Míg más költő papjaink 
világi téren keresték a babért, egy
házi éneket alig Írtak: Sántha hű 
maradt egyházához mindvégig, szép 
templomi énekeit örök időkre fogják 
énekelni egyházaink. Alig van más 
papi poétánk, aki e téren termékeny
ségben és értékben vetekedhetik vele.

A magyar énekköltészetben első
rendű helyet biztosított magának.

I TÁRC A.

Sántha Károly költeményeiből.

P ályám  fordulóján.
— 1892. pünkösdkor. —

iszonöt éve már, hogy pap vagyok, 
a magasságba? mélyed a szemem;
; ég visszfénye lelkemben ragyog,
; az igát gyönyörrel emelem, 
omlom titkon, szívemet kitárva,
; áldom azt a láthatlan kezet,
sly gyöngyöt hintett ösvényem porára,
hitnek gyöngyét s áldva így vezet.

időn pályámra vágyva léptem én,
. gyermekálmom szép valóra vált, 
inny csörgött végig jó anyám szemén 
anyám az égből engem most is áld. 
buzgalomnak nem voltam híjával, 
lyém ez most is, több nem kell nekem, 
lyám csókjával és a bibliával 
intem a néphez pünkösd-ünnepen.

Pünkösd volt akkor, pünkösd reggele, 
Éreztem, hogy a Lélek rám fuva llt; 
Lángbuzgalommal volt szívem tele,
És minden szót a Szentlélek sugalt. 
Pünkösdi szívvel és pünkösdi nyelven 
Hirdettem az Úr csoda-dolgait,
S hogy pásztort s nyájat egyiránt emeljen, 
Betöltött minket egyiránt a hit.

Azóta tart szép pünkösdöm ma is, 
Pünkösdi Lélek szárnyán vitetem;
Majd pöröly az, majd balzsam és paizs, 
S mindig az Égyet: Krisztust hirdetem. 
A Krisztust tudni vágyom, hogy tanítsak, 
Vigasztalódom s úgy vígasztalok,
S hogy vétket s bűnt gyökerestül irtsak, 
A bűnnek én mindennap meghalok.

Itt zsong szívemben ének és im a: 
Gyermekkorombul túlvilági hang,
Hozván erőt élet tusáira,
Mint olajággal megtérő galamb.
Szívből szakadt imám ha szívbe mélyedt, 
Ez is a Lélek müve volt csupán;
Mily édes az Úr, kóstoltam tevéled, 
Istennek népe, annyi év során.

Fogadd hálámat, én jó Istenem,
E szép, e fölséges szolgálatért,
M it rám bízott irgalmad kegyesen,

Munkámba rejtvén el az égi bért.
Nem voltam méltó ily nagy jutalomra,
Bár megdicsőült bennem szent erőd: 
Lelked vezérelt! ím sarum megoldva, 
Meghatva vallom ezt orcád előtt!

* *  *

Imádság husvét ünnepén.
Bucsuzásomkor Sárszentlőrínczről.

0 1911. április 16.

Örök dicsőség Néked, oh nagy Isten,
S szívbéli hála e szent ünnepért!
Nincs semmi már, mely minket megrémítsen, 
Ma minden szenvedésünk véget ért.
Bár földi örömünk legszebb virága 
Sokszor elfonnyad s nem nyílik ki többé: 
De az Urban való öröm, e drága,
El nem hervad, boldogít mindörökké.

Urunk hordozta a kínos keresztet,
Fejére tőnek töviskoszorút, —
A szent Igazság megtiporva vesztett,
S föld is megindult, ég is elborult.
E földön, oh Igazság, ez a sorsod 
S úgy tetszik, hogy nem kelsz fel soha többé; 
De husvét jön s széttöröd a koporsót 
És diadallal ragyogsz mindörökké!
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Énekeskönyveink megújításáról Sáotha 
nélkül szó sem lehetett volna. A 
dunántúli új énekeskönyv legszebb 
gyöngyeit az újabb szerzők közül ő 
irta. A „H árfahangok“ kötetében is 
a legszebb versek alatt stirüen ol
vassuk Sántha nevét. A fentebbieken 
kivtil „Egyházi Költemények 1869., 
Olajfalevelek, Szent hangok, Szeretet 
könyve“ neve alatt is adott ki vallá
sos költeményeket és „Buzgóság 
könyve, Őrangyal, Háborús idők 
sat “ cím alatt imádságos könyveket. 
Külön füzetben irta meg Zsivora 
György életrajzát (Bpest 1899.)

Vallásos költészetével, maradandó 
becsti egyházi énekeivel Sántha Ká
roly rendkívüli nagy szolgálatot tett 
egyházunknak. Már négy évvel eze
lőtt indítványoztam az »Egyházi élet« 
hasábjain, hogy a Luther-Társaság, 
miként ^jpengey Gusztáv jubileuma
kor tette, adja ki Sánthának összes 
költeményeit és megfelelő tiszteletdíj
jal honorálja nagy költőnknek ritka 
szép tehetségét és nagy értékű mun
káját. Akkor, úgylátszik, a nagy vi
lágháború állott útjába a jó szándék
nak. Most kedves lapunk, a Harang
szó lelkes vezetői adták ki a jelszót, 
hogy nagyérdemű énekköltőnk szá
mára gyűjtsünk jubileumi tisztelet
díjat. A megértő hálás szívekből fo
gant szép tervet melegen ajánljuk 
egyházunk vezetői s hívei szíves fi
gyelmébe.

Nehéz kérdésen gyötrődik az elme: 
Föltámad-e a sírból a halott?
Meghalt ő  is, az Élet Fejedelme,
De hála! Harmadnap föltámadott.
Kedves halottak, sír bennünk a lélek: 
Nem látunk itt titeket soha többé;
De a győző Jézus így szó l: Én élek!
Éltek ti is, híveim, mindörökké!

H ajh! elmúlik itt minden e világon,
A mi időnk nagy sebten elrohan;
— Gyönyörűségem, tündöklő világom 
Te voltál nékem s Te maradsz Uram! 
Hivatalát leteszi a te szolgád,
S fájón tördeli e szó l: soha többé t 
De áldva lesz, ha jól végezte dolgát 
S búcsúszava is áldás mindörökké!

* *  *

Mikor még álltam az oltár előtt.
Szép volt, édes volt, gyönyörű, 'fölséges, 
Mikor még álltam az oltár e lő tt;
Közel éreztem magamat az éghez,
S nyertem csodás ihletet és erőt.
Oh Szeretet, Bölcseség, Hatalmasság, 
Akiben .Együtt mélység és magasság“ : 
Ott, hol megenyhül minden fájdalom,
Mily boldogság volt Téged áldanom!

Gyemekségemtől fogva régesrégen 
Egy dolgot kértem Tőled, Istenem,
Hogy életemnek minden idejében

Olvassuk a bibliát.
Zsolt. 119, 105.:

Hol biblia a házban nincs,
Hiányzik ott a legfőbb kincs. 
Tanyát a sátán ütött ott,
De Isten nem lel hajlékot.

Zsoltárok. 1, 1—6. Istenfélők boldogsága, 
istentelenek kárhozata.

„ 3, 2—9. Az igazak bátorsága
ellenségeik között.

, 6, 2— 11. Bűnbánó zsoltár.
, 8, 2— 10. Isten az ő dicsőségé

ben a kisdedek szájából is jó 
kedvvel veszi a dicséretet és 
tisztességgel megékesíti az em
bert.

„ 11, 1—7. Bizalom Istenben.
» 14, 1—7. A balgatag mondja az

ő szívében: „Nincs Isten.“
„ 17, 1— 15. Oltalomért való kö

nyörgés a hitetlenek ellen.

A honszeretet.
Irta : Gyurátz Ferenc.

»Csudálatos módon vonz magá
hoz a szülőföld«, mondja egy római 
jeles államférfi. A tágabb értelemben 
vett szülőföld a haza. Minden jó ér
zésű ember híven ragaszkodik ehez, 
mint szent örökséghez ’s ha tőle a 
sors elszakítja, a távolban, a jólét 
ölén is sóhajtva gondol reá ’s »kart 
feléje búsan, vágyva nyújt.« Minél 
jobban ismeri az ember honát, ennek 
múltját, jellemét: annál erősebb a 
kötelék, mely őt ehez fűzi. Érzi, hogy

Lakhassam szent házadban szüntelen, 
Hogy láthassam, Uram, a te szépséged, 
S Azt, aki az út, igazság és élet,
S hol a hit csipkebokra ég, lobog, 
Látogathassam a te templomod!

Megadta Isten, amit Tőle kértem,
Szép gyermek-álmom mind valóra vált, 
S kinek nevére meghajolt a térdem, 
Lelkembe zártam az Egy Ideált, 
ökivüle mást tudni nem kívántam,
S én nem is a Krisztusról prédikáltam, 
Hanem a Krisztust hirdettem magát,
Az üdvösségnek hajnalcsillagát.

Az Örömhírt öröm volt hírül adnom 
A bánkódóknak annyi éven át,
És a szomjuhozókkal kóstoltatnom 
Az Urat és az Élet italát.
„Hittem azért szóltam.* Sok küzködésben 
S hű szolgálatban oh hány szívbe véstem 
Az Istennek kimetszett Bélyegét —
Ez lön jutalmam. S nékem ez elég.

Most is az alkonyt, melyre eljutottam, 
Munkám emléke aranyozza meg:
Szivem a múltért hálalángra lobban,
S jövöm b izta t: jön éj után a regg.
Itt csak homályos tükör által látlak,
De odafenn színről-színre imádlak,
Én Istenem s én édes Jézusom,
S szférák dalába olvad himnuszom t

a haza foglalja magában mindaz 
ami előtte kedves, drága, amit elf( 
ledni soha nem tud. Itt van a szüli 

. hajlék, melyben bölcsője ringott. 1 
virrasztóit gyermekálmai felett az éd< 
szülői szeretet. Itt az iskola, me 
zsenge ifjúságának irányt mutató 
tehetségeit fejleszti és szívébe a n 
mes érzelmek magvait hintegeti, 
a templom, melyben már mint gye 
mek szülőkkel, testvérekkel, rokono 
kai együtt zengett szent éneket 1st 
dicsőítésére, mely neki - a felnőttm 
a lelki épülés, vígasztalás forrás 
nyitá meg. A hon mutat számá 
boldogulásához vezető munkaié 
védi az ő és hozzátartozói békess 
gét. Ide csatolják nemzetének sir« 
más és örvendetes emlékei. Ez ői 
elhalt elődeinek hamvait. Ez adja ne 
is, —  ha életútja a halál révéi 
megszakad —  hantjai alatt az utol 
nyughelyei.

A haza jóltevőnk ’s a hála ar 
kötelez, hogy ügyét szívünkön he 
dozva, hatáskörünkben ernyedetl 
munkássággal, tisztünk minden ige 
ságának betöltésével rójjuk le irár 
tartozásunkat. Ily élettel az egy 
közremunkál az emberiség boldog 
lásán is, mert a honszeretet ál 
egyesített erő törekvésének gyümöle: 
a szellemi tehetség alkotása, az éle 
míveltség, az emberszeretet törvén] 
nek a hazai társadalomban emelke 
uralma tovább hatol a hon határ, 
túl is.

Vannak, kik azt hirdetik, hogy 
honszeretet csak a vagyonos, uralko 
osztályok találmánya, amellyel m 
hangzatos jelszóval a népet saját • 
dekük szolgálatára használhatják 1 
Állításuk szerint az embernek ház: 
nem egyik vagy másik ország, ham 
az egész világ, ő  nem egy nemz 
nek, hanem az egész emberiségi 
tagja.

Az ily elvek terjesztői, míg a h 
és szabadságszeretetet gúnyolják, 
világpolgárság cégére alatt a ha 
megtagadva csak saját zsarnok ur 
műk megalapításán erőlködnek, 
egyik osztályt a másik ellen ingere 
az egész társadalmat kegyetlen dik 
túrával teljes rabszolgaságban ak 
ják tartani. Ezt bizonyítja a múlt < 
ben nálunk is néhány hónapra vez 
szerephez jutott kommunista rendsz 
nek minden téren csak hanyatlí 
pusztulást okozott diktátori hatalm. 
kodása is. Ezen irány pártolói 
önző érzékiség rabjai, akiknek 
mint az apostol mondja —  »Ister 
a hasuk.« Ha a tulajdonjogot elve 
a családi köteléket játékszerré te
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ígyházat, hazát megtagadó elv min- 
lenütt állandó hatalmat nyerne, ak- 
:or elhamvadna a lelkesedés tüze 
nagas szent célokért, megszűnnék. 
i mívelődés is az emberi élet minden 
iszményi tartalmától megfosztva, 
msztán az érzéki vágyak szolgálatára 
árhoztatva nyomorult állati tengő- 
éssé válnék.

Egy ország csak addig lehet a 
líveltségben előbbre haladó szabad, 
oldog nép hazája, míg polgárainak 
zívét honszeretet dobogtatja. Ennek 

nép életére gyakorolt hatásával 
zívemeló példákban beszél a történet, 
ettekben megnyilatkozása képezi 
gy-egy nemzet életének legragyogóbb 
orszakát, amelyről a késő utódok is 
íindíg lelkesedéssel emlékeznek.

Midőn az ókorban a hatalmas 
ersa királyok, Dárius, Histaspes, 
erxes óriás haderőt indítottak az 
ránylag kicsiny Görögország ellen: 
mek megmentője a honszeretet volt. 
z a veszély hirére a félelem, csüg- 
ídés helyett az önfeláldozásra kész 
lkesedést kelté a népben ’s a vitéz 
irög sereg Marathonnál, Salamisnál, 
[ateánál döntő csatában verte vissza 
sokkal nagyobb számú ellenséget, 
dicső győzelmek hatása alatt emel

le t t  a görög nemzeti míveltség a 
rágzás legmagasb fokára, amely a 
üvészet, tudomány, költészet alko- 
saival a mai kornak is oktatója. 
Róma csekély kezdetből indulva ki 

tt lassanként világhatalommá. Élete 
lytonos harc volt, először a közel 
omszéd, majd a távolabb eső népek- 
1. A győzelmet számára biztosította 
ha nem lankadó honszereíme.
Midőn Epirus harcias királya, Pyr- 

ls mint Tarentum szövetségese bé
rt Itáliába, két csatában diadalt 
ért a vitéz római légiókon, de egy- 
ersmind belátta, hogy itt méltó el
itéire talált, óhajtotta a háborúnak 
előbbi békekötéssel befejezését.’ E 
Iból követet küldött Rómába azon 
enettel, hogy méltányos feltételek 
illett hajlandó kibékülni. Az ékes- 
51ó követ beszéde már-már reá 
tte a senatust az egyezkedésre, 
lállott azonban egy öreg vak sena- 
• —  Appius Claudius —  ’s így 
51t: >Már sokszor panaszkodtam 
ért, hogy az istenek elvették sze- 
;m világát, de most fájlalom, hogy 
Másomtól is nem fosztottak meg, 
kellene hallanom, hogy a római 

íatus és a nép egyezkedni akar 
5n ellenséggel, aki még seregével 
van hazánk határain belül. Nekünk 

>st legelső feladatunk nem béke- 
gyalás, hanem az ellenségnek a

hazából ki verése.« E szavak véget 
vetettek minden békés hajlamnak. A 
honszeretet újra zászlók alá gyűjtötte 
a honpolgárokat ’s ezek vitézsége 
Beneventum mellett leverte Pyrhust 
úgy, hogy seregének romjaival futva 
menekült hazájába.

Róma és Karthágó két emelkedő 
s a világuralomért vetélkedő állam 
terjeszkedési törekvésükkel egymásba 
ütköztek. Krisztus születése előtt a 
3-dik században kitért közöttük az 
úgynevezett punháboru. Ennek első 
szakában az Afrikába seregével át
ment Regulus római konzult Kart
hágó görög segítséggel legyőzte ’s 
elfogta. A győztes azonban maga is 
érezte a hábofu nyomasztó súlyát ’s 
kereste az alkalmat a kibékülésre. 
A fogoly Regulust azon megbízással 
küldte Rómába, hogy ott a szenátus
nál eszközölje ki a békekötést. Egy
úttal megeskették, hogyha ez neki 
nem sikerül: visszatér fogságába. 
Regulus Rómában nem kibékülésre, 
hanem új harcra buzdított a vetély- 
társ ellen. Biztosította honfitársait, 
hogy vitézségük az erejében gyengülő 
ellenfélen most a görög szövetséges 
hazatérése után győzni fog ’s meg
menti a hazát a szégyeatől, hogy az 
ellenség által diktált békét fogadjon 
el. Ezután a konzul esküjéhez híven 
visszament Karthágóba, hol kínos 
halállal végezték ki. De a római pol
gárság honszeretete a megújuló har
con győzött ’s Róma szabta meg a 
béke feltételeit.

Hannibal, Karthágió hőse, az ókor 
egyik legnagyobb hadvezére, már 
gyermekkorában esküt tett le atyja 
előtt, hogy Róma ellen harcolni fog, 
míg él. Az általa megkezdett második 
punháborúban Spanyolországból se
regével a pyreni ’s az alpesi hegye
ken átkelve Itáliába ment ’s itt az 
egymásután ellent jött konsulokat 
sorban megverte. A legsúlyosabb 
csapást mérte ellenségére a kannéi 
csatában, hol 40,000 római vitéz 
holtteste fedte a harctért. Elesett az 
egyik koasul is, Aemilius Paulus, a 
másik, Terentius Varró a sereg töre
dékével menekült. A szenátust a 
válságos helyzet sem rendítette meg 
honfiúi bizalmában. Testületileg ki
ment a vesztett harcból menekülő 
konsul elé ’s köszönetét nyilvánította 
neki, hogy nem esett kétségbe a hon 
jövője felett és megtartotta életét a 
nemzeti ügy további szolgálatára.

Hannibal a kannéi diadal után 
Róma megtámadására sietett, de ezt 
védelemre készen találta. A szenve
dett vereség nem volt képes megtörni

a honszeretetből fakadt bátorságot a 
fővárosban. A felhangzó kiáltás: 
»Hannibal ante portás I« —  Hannibal 
a kapuk előtt —  nem csüggedést 
hanem küzdelemre kész lelkesedést 
keltett a városban. A várfalakra gyűlt 
honfiak a rohamot tervező ellenség 
szeme láttára tartottak árverést a 
karthágóiak által megszállott mező 
felett ’s legtöbbet Ígértek azon földe
kért, amelyeken a vezér tiszti karával 
állott. Hannibal midőn ezt látta, 
megértette, hogy itt az összes hon
polgárok az utolsó csepp vérig ké
szek védelmezni tűzhelyeiket ’s oltá
raikat. Fáradt seregével nem merte 
megkockáztatni a rohamot, hadával 
elvonult. Rómát a honszeretet meg
mentette, erőt adott neki a harc 
folytatására ’s végül a győzelemre.

Az utolsó punháborúban Róma 
teljesen leverte Karthágót Seregét 
lefegyverezte, összes hajóit elszedte. 
Végül azt követelte, hogy Karthágó 
népe rombolja le fényes fővárosát a 
tengerparton, hol még idővel újra 
félelmes versenytárssá növekedhetnék 
és a parttól sok mértfőlddel távolabb 
a pusztában építsen magának új vá
rost. A szenátusnak e kegyetlen ha
tározata kétségbeesésre ragadta a la
kosságot. Ez most végcsatára készült. 
Egyik rész fegyvert kovácsolt éjjel 
nappal, a másik a házak fedeleiből 
készített uj hajókat. A nők saját ha
jukból fontak ivhurokat, hajóköte
leket. Midőn a túlhatalmas római 
hadsereg ifj. Scipió vezérlete alatt 
megjelent a szenátus rendeletének 
végrehajtására, véres ostrom után 
betört ugyan a városba, de benn az 
utcákon még több napon át folyt a 
hare. Karthágó polgárai halálig küz
döttek. Inkább akartak nemzeti létük
kel hazájuk romjai alá temetkezni, 
mintsem hogy azt megtagadva a 
gyűlölt ellenség rabigájába hajtsák 
nyakukat. Karthágó rornbadőlt, de 
nem gyáván, hanem dicső halállal 
esett el. A nép honszeretetének fénye 
»átragyog időn, enyészeten.«

' (Folyt köv.)

Miért támogatom és terjesztem a 
Harangszót ?

Mert a mai válságos időben 
ez az egyetlen néplap, amely az 
evangélikus közönséget tájékoz
tatja, erősíti és a távollevő hitro
konokat közel hozza egymáshoz!

Mert ennek támogatása és 
terjesztése minden egyházát sze
rető embernek érdeke és köte
lessége!

Mert ez a mi lapunk s támo
gatását mástól nem várhatjuk!
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H E T I  K R Ó N I K A .
A nemzetgyűlés miután a szőnyegen 

lévő törvényjavaslatokat, nevezetesen a nu
merus klazust, az indemnitásról, a hitel
szövetkezeti törvény revíziójáról, a köz
gazdaságtudományi főiskoláról szóló tör
vényjavaslatokat tető alá hozta, nemkülön
ben a házhelyek kijelöléséről és a kis 
haszonbérietek alakításáról, az adócsalás
ról, vagyonátruházási illetékről, az 1920. 
évi népszámlálásról szóló javaslatokat el
fogadta, október 14-ig elnapolta magát.

Bethlen István gróf a hódmezővásár
helyi választók előtt oly magasra emelke
dett intő szavaival, hogy méltó az ország 
figyelmére. A bölcs hazafi, az önzetlen lé
lek, és a szenvedésekben kiforrott politikai 
jellem beszélt belíle. Beszédéből az elmés 
és tanulságos, sőt bölcs aforizmák soroza
tát lehetne összeállítani, melyeket minden 
magyar ember agyába és szívébe kellene 
vésni. A kétségbeesés karmai közt vergődő 
magyar kiáltozása ez a beszéd. Nincs benne 
nagy dob, ágyudőrgés és pergőtűz; de a 
nemes lélek homlokán gyöngyöző verejték, 
a szívből szivárgó vér, az ajkára fagyott 
sóhaj és tekintetében megértést esdő fény 
annál több.

Vezércikk, mely cselekvéssé vált.
Hegedűs Lóránt a .Budapesti Hirlap“ -ba 
„Alagút“ címmel vezércikket írt, mely ha
tásában messze túllépte azt a határt, me
lyet a sors a publicisztikának rendszerint 
kijelölni szokott. Hegedűs szerint alagutban 
élünk, melynek nyílása be van falazva és 
az elzáró falat szerinte csak a gazdasági 
élet terén dolgozó tényezők meginduló 
segítő munkája döntheti le. Erjesztő anyag
nak látja, hogy egyes társadalmi osztályok 
ez idő szerint keresnek és nem találnak 
elhelyezést. Ezt orvosolandó, össze akarja 
hivatni a mezőgazdák, a gyárosok, a keres
kedők és a bankárok érdekképviseleteit 
avégből, hogy megoldják a kérdést, mikép
pen lehetne üzemeikben egyelőre néhány 
ezer menekült diplomás erőt, hazatért ka
tonát stb. elhelyezni.

A fölvetett eszmének hihetetlen gyorsan 
támadt visszhangja. Alig néhány órával a 
cikk megjelenése után már nyilatkoztak az 
aposztrofált termelési csoportok egyes ve
zetőszemélyiségei és lelkesedéssel karolják 
föl a fölvetett eszmét.

A kommunisták aknamunkája Ma
gyarországon. A bécsi magyar kommu
nista társaság, amely az osztrák fővárosból 
szórja szét az egész világon rágalmait Ma
gyarország ellen, nagyszabású tervet dol
gozott ki, amellyel remélte, Hogy még egy
szer kezébe kaparinthatja itthon az állam- 
hatalmat. A tervet azonban a rendőrség 

, ébersége leleplezte s ma már a terv végre
hajtására kiszemelt gonosztevők legnagyobb
részt a rendőrség celláiban várják az igaz
ságszolgáltatás kezét. Eddig negyven letar
tóztatás történt

Renner úr, a bécsi külügyi államtitkár 
kimegy szociálistái közé és Magyarországra 
ereszti a nyelvét. Ausztriában szerinte nin
csen senki, akinek még egyszer kedve lenne 
a magyarokkal állandó közösségbe lépni. 
Mert mi állítólag most se hagyunk szegény 
osztrákoknak békét s akár mint tanácskor- 
mány, akár mint nemzeti kormány, nem a 
főkapun járunk ki s be hozzájuk, hanem 
hátul, a kiskapun, az összeesküvés, a vesz
tegetés, az ujságmegvásárlás eszközeivel, 
ezt a legsötétebb Balkánról vett módszert

pedig a jó, tiszta, szűz és ártatlan osztrá
kok, Renner az élükön s munkásaikkal a 
kíséretében gyalázatosnak tartják.

Szóba álljunk-e ezzel az államtitkár 
úrral, aki a politikai szónoklás és az osz
trák államférfiak diplomatikus nyelvévé 
teszi a bécsi piaci nyelvet. Mert nem tud
juk ugyan, hogy a magyar kormány való
ban megvásárolt-e valamely újságot Bécs- 
ben, csakugyan megvesztegetett-e valamely 
előkelő osztrák hivatalnokot és tényleg 
szított-e összeesküvést a Lajtán túl. De 
tudjuk, hogy ezek a .balkáni“ eszközök 
csupa szenteltvíz, az osztrák eszközökhöz 
képest.

Az utolsó vacsora helyisége. A török 
szultán az olasz királynak ajándékozta azt 
a termet, amelyben Jeruzsálemben az utolsó 
vacsora lefolyt. Ez az ajándékozás tulaj
donképpen már 1919. áprilisban történt. 
Anglia ellenzése folytán azonban csak most 
válhatott ténnyé, ami úgy a Vatikánban, 
mint az olasz katolikus körökben kellemes 
visszhangot keltett. A szóban lévő termet, 
— amelyben a kegyes hagyomány az utolsó 
vacsora színhelyét látja — a Ferencrendiek 
állították helyre a XIV. században. 1547. 
óta azonban a helyiség a mozlimek kezé
ben volt, akik eddig megtiltották a keresz
tényeknek a helyiség látogatását.

A pécsi rémuralom. Pécs városában 
a szerb kormánybiztos statisztálása és az 
antant-missziók csodálatos passzivitása 
mellett a hírhedt Linder Béla, akinek al- 
koholistasága mellett anayi tanú tett val
lomást, beleült a polgármesteri székbe és 
körülvette magát olyan városi tanáccsal, 
melynek valamennyi tagja kommunista, sőt 
akad köztük két terrorista is. Ezt a puccsot 
tisztujitásnak nevezte el Linder Béla. Célja 
nem pusztán a pécsi lokális basa-uralom, 
hanem a kommunista korszak föltámasztása 
egész Magyarországban. Testvéreink, a de
rék pécsi magyar polgárság hetek, hóna
pok óta a részeges Linder és martalócai- 
nak áldozata. Szenvedéseik égre kiáltanak 
és a magyar állami hatalom csak óvatos, 
megfontolt lépésekkel mehet segítségükre, 
mert nem lehet tudni, hogy ez a véres 
komédia odalent nem provokáció-e, nem 
balkáni makiavtllizmus-e, mely állandó 
izgalomban tartja egész Kelet-Európát és 
ha így megy tovább, még sok megbánni 
valót fog okozni Nyugat-Európának, mely
nek missziói páholyból nézik az erőszak 
kicsapongásait és-a hazájukhoz, nemzetük
höz hű magyarok gyötrelmeit.

35.319,000 elpusztult emberélet. Araól 
a pusztításról, amelyet a háború ember
életben okozott, az amerikai Vöröskereszt 
kimutatást készített, amely egyformán el
szomorító és megdöbbentő. Eszerint a vi
lágháborúban 8.819,000 embert öltek meg 
és 5.300,000 ember lett áldozata a gazda
sági blokádnak, a fokozott halandóságnak 
és a háborús járványoknak. Minthogy ezen
kívül mintegy 20 millióra kell becsülni a 
születések csökkenését is, annak következ
tében, hogy 50 m illió 20—45 év közt lévő 
ember hadbavonult, így a háború okozta 
veszteséget az emberéletben összesen
3.5319,000 emberre kell tenni.

Okleveles tanítónő, ki a zongora
tanítást is vállalja, 5 kis lányka 
mellé kerestetik Dávid  K á ro l y  
főjegyzőhöz Balatonfőkajár ra.

e g y h á z i k ö z é l e t .
Lelkészavatás. A soproni gyülekezet 

templomában lelkészavatás volt, amelynek 
során Kapi Béla ev. püspök négy lelkészt 
avatott fel. Az ünnepség alkalmával Zier- 
mann Lajos soproni lelkész végezte az ol- 
tári szolgálatot, majd Payr Sándor akadé
miai tanár az úrvacsorát osztotta ki a fel- 
avatandók számára. A szertartás után Kapi 
Béla ev. püspök először a gyülekezethez 
intézett német nyelvű beszédet, majd a 
felavatandókhoz beszélt magyarul. Beszéd 
végeztével lelkészekké avatta Danielisz 
Mátyás, Puskás Jenő, Schrancz László és 
Schrödl Mátyás végzett theologusokat. 
Azután a segédkező lelkészek és theologiai 
tanárok megáldották a felavatottakat.

ötvenkét éve lelkész. A szentesi gyü
lekezet kiváló lelkésze, a magyarhoni evan
gélikus lelkészi karnak egyik kimagasló 
alakja: Petrovics Soma esperes 52 éves 
lelkészi pályára tekint vissza s meg nem 
apadt munkakedvvel dolgozik fáradhatat
lanul Isten dicsőségére. Ad multos annos!

Jub ilá ló  esperes. Vargha Gyula vönöcki 
lelkész, kemenesaljai esperes most tölti 
be lelkészkedésének 41 éves, esperesi mű
ködésének 25 éves évfordulóját. Az Urnák 
eme derék szolgáját a nevezetes évforduló 
alkalmából a Harangszó szerkesztősége és 
kiadóhivatala különösen meleg szeretettel, 
a legjobb kívánatokkal köszönti. Sok ilyen 
derék lelkészt és esperest egyházunknak 
s akkor a pokol kapui sem vesznek diadalt 
ra jtunk!

Vagonban lakó ev. theologiai tanár.
Csak lapunk legutóbbi számában irta meg 
dombóvári munkatársunk a vagonlakók 
szomorú életét. Vagonban tengi szomorú 
életét többek között dr. Szlávik Mátyás 
Eperjesről kiutasított theol. tanár is 7 gyer
mekével Budapesten, s nem tud semmi 
módon fedél alá jutni, pedig bármilyen 
egyszerű lakásban is szívesen ellakna. Nem 
volna csakugyan Budapesten egy jobb módú 
ev. család, aki egy szobát, konyhát meg
osztaná vele, házába fogadná. Mi lehetet
len dolognak tartjuk, hogy nem volna!

Egyházlátogatás. Kapi Béla dunántúli 
püspök újabban a veszprém-egyházmegyei 
gyülekezeteket látogatja sorba. És pedig 
eddig október 3-án Pápán, október 4-én 
Mezőlakon, Nagyacsádon, Takácson, okt.
5-én Homokbödögén, Tapolcafön, október 
6Mn Nagygyimóton, Csóton, október 7-én 
Vanyolán, Gecsén, október 8-án Bakony
iaméiban, Bszentlászlón, október 9-én 
Sikátorban, Veszprémvarsányban, Bakony- 
bánkon, október 10-én Magyarszombathe
lyen, Ászáron, okt. 11-én Hántán, Suron, 
okt. 12-én Bakonycsernyén, Tésen tartott 
egyházlátogatást. Okt 13-án megláto
gatja Várpalotát, ösküt, okt. 14-én 
Veszprémi, október 15-én Fehérvárcsurgót. 
Okt. 16-tól okt. 20-ig szünetet tart. Okt. 
21-én Marcalgergelyibe megy. Innét d. u. 
Szergénybe. O kt 22-én Külsővátra, Mihály- 
házára, október 23-án Dabronyba, Nemes- 
szalókra, okt. 24-én Nagyalásonyba, Somló- 
vecsére, okt. 25-én Somlószőllőst, Kertát 
vizitálja. Október 26-án Karakószörcsök, 
Középiszkász, Kiskamond, október 27-én 
Zalagalsa, Nemeshany, október 28-án Rigács, 
Zalameggyes, Kisberseny meglátogatására 
megy. Október 29-én Ajkán, Pusztamiskén, 
október 30-án Csékuton, október 31-én 
Lajoskomáromban tart vizitációt. Az eddig
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már meglátogatott s áz ezután még meg- 
vizitálandó gyülekezetekre nemkülönben 
az egyházlátogatást végző püspökre Isten 
gazdag kegyelmét kérjük.

Felfigyelő választás. A somlószőllősi 
evang. gyülekezet a Schmidt Károly gyüle
kezeti felügyelő lemondásával megüresedett 
állásra Bélák Endre devecseri tiszteletbeli 
főszolgabírót, a veszprémi egyházmegye 
világi aljegyzőjét választotta meg, akit szep
tember 26-án iktatott be hivatalába Somo
gyi Károly lelkész.

Nő theologus. Aczél Anna jelesen érett
ségizett hajadon felvétel iránt folyamodott 
a soproni theol. akadémiára.

Tisztelgő küldöttség. Bleyer Jakab dr. 
minisztert szentgotthárdi beszámolója al
kalmával az evang. egyházközség küldött- 
ségileg üdvözölte. A miniszter a lelkész 
üdvözlő szavaira válaszolva hangsúlyozta, 
hogy a kormány a magyarországi keresz
tény felekezetek békés együttműködésére 
támaszkodva a felekezetek közt a békét 
semmi szín alatt megbolygatni nem engedi.

Evangélikus négerek Magyarorszá
gon a megszállás alatt. Megtörtént ez is 
a nagy világfelfordulásban s édes hazánk 
mai kivételes helyzetében. Evangélikus né
gerek fordultak meg s tartózkodtak Szege
den. íme a vett értesítés Szegedről: A 
francia megszálló csapatok közül az evang. 
vallásu, jobbára madagaskari négerek a 
múlt évben csaknem az egész éven át min
den vasárnap és ünnepnapon délután 1—3 
óráig templomunkban, a lelkész jelenlétében 
és ellenőrzése mellett — sokszor közre
működésével — isteni tiszteletet tartottak. 
Voltak néha kétszázan is. Anyanyelvükön 
írt ima- illetve énekeskönyvet, nemkülön
ben kis bibliájukat magukkal hozva jöttek 
fel az Isten házába. Szép kettős hangban 
énekeltek. Egy közülök az oltár előtti sza
bad térre kilépett és áhitatos szívvel han
gosan imádkozott, a többiek a hallott imát 
magukban utána mondták. Egy másik alap
igét olvasott és az gyakran egy egész óráig 
tartott előadásban a többiek élénk odafi
gyelése mellett magyarázta. Majd fölváltva 
közének és ima következett.

A keresztelésre és gyóntatásra — írja 
a lelkész — engem kértek fel. Az ilyen 
funkciókat esetről-esetre közvetlenül az 
isteni tisztelet előtt jelentették be. Megke
reszteltem 25 pogány katonát, anyaköny
veztem őket és a keresztleveleket kiadtam 
nekik. Az Úrvacsorához járult 12 madagas- 
kári evangélikus. Két beteget meggyóntat
tam, egy halottat eltemettem. Majáli anya
nyelvükön kívül a legtöbben közülök a 
francia nyelvet is beszélték; azért, hogy 
Isten országát köztük terjeszthessem, törő
dött öreg ember létemre, ezt a nyelvet igye
keztem elsajátítani annyira, hogy magamat 
velük megértethessem.

Jellemző, hogy a francia parancsnokság 
a lelkész e fáradságát semmivel nem hono
rálta, még nyers kiadásait sem térítette 
meg. Azt mondták, nem törődnek vele ha 
nem nyitja is meg nekik a templomot. O 
azonban mindvégig ottlétük egész ideje 
alatt míg el nem búcsúztak tőle, szívesen 
látta őket.

Alig volt vasárnap, hogy az egyház hívei, 
sőt másvallásbeliek közül is sokan ne let
tek volna jelen ilyen lélekemelő istentiszte
leten. Az egyház kiváló derék lelkésze — 
Tomay — áldott missiói munkát végzett 
magyarhoni ev. egyházunk képviseletében.

Lelkész jelölés. A györkönyi (Tolna m.) 
gyülekezetben, hol a lelkész! állás évek

hosszú során rendes lelkész hiján van, szep
tember 26-án volt végre a jelölő gyűlés. 
A gyülekezet a lelkészi állásra a maga 
részéről Fáik Henrik adminisztrátort és 
Reichert Gyula lelkészt jelölte.

Áldozatkész gyülekezetek. Az ókőrt- 
vélyesi gyülekezet tanítójának 1000 I. búzát, 
a király falvi 750 1. búzát, a radafalvai 600 
I. búzát gyűjtött össze adományképpen, 
hogy a tanítók megélhetését elviselhetőbbé 
tegye s mindennapi kenyerüket biztosítsa.

Felsőpatyon Patyi Ilona a gyülekezeti 
, harang-alap* javára 280 koronát ado
mányozott.

Tanitógyülés. A vasi felső ev. egy
házmegye tanítóegyesületének IV. köre 
ókörtvélyesen tartotta ez évi rendes őszi 
közgyűlését Karner János radafalvi tanító 
elnöklete alatt. A közgyűlés kiemelkedő 
pontját az elnök mélyen szántó megnyitó 
beszéde képeszte. Bauer Samu ókörtvélyesi 
tanító gyakorlati előadást tartott a Szám
tanból, Pfeiler Károly rábafüzesi tanító 
.Nevelés és társadalom* címen felolvasást 
tartott. A közgyűlés elhatározta, hogy a 
„HarangszóM minden gyülekezetbe beve
zeti s annak az óhajnak adott kifejezést 
vajha mielőbb hasonló tartalommal és szel
lemmel a német anyanyelvű hívek számára 
is napvilágot látna egy német nyelvű ev. 
néplap. A .Harangszó“ jelenlévő szerkesz
tője ígéretet tett, hogy ez irányban moz
galmat fog indítani s a tolnai gyülekezetek 
vezetőivel egy megindítandó német evang. 
néplap tárgyában megteszi a szükséges 
kezdő lépéseket.

Az ostffyasszonyfai gyülekezetben 
Peőcz József 1000 koronát ajándékozott 
harangokra.

A csékuti ifjúsági egyesület, amely 
a múlt hónapban alakult meg Gazdag Gyula 
kisbirtokos és Rác Károly evang. tanító 
elnökletével, f. hó 5-én jól sikerült műked
velő előadást tartott, mely alkalommal a 
Fülöp László r. kath. tanító által sok buzgó 
fáradsággal betanított legények és lányok 
Szigeti: „A cigány“ című 3 felvonásos nép
színművét játszották. A sok ügyes, jó sze
replő közt különösen kivált C ili Aladár az 
öreg cigány szerepében. A kétszer megtar
tott előadás arról győzte meg a jelenlévő
ket, hogy hasznos, nemes munkát végez 
az ifjúsági egyesület, mikor nemes szóra
koztatással, önműködéssel egyesíti a falu 
öregjét-fiatalját s fejleszti a magyar test
vériség szellemét. Az előadás tiszta jöve
delmét, 2700 koronát, az ifjúsági könyvtár 
megalapítására fordítják.

A svédországi (stockholmi) Gusztáv 
Adolf Egylet 2621*66 svéd kor. adományt 
küldött a magyarhoni e. e. e. gyámintézet
nek, ami a mi pénzünk szerint 78,600 K-t 
tett ki. Ebből a következő gyülekezetek,- 
illetve leányegyházak nyertek segélyt: Börcs, 
Zalaegerszeg, Alsólendva, Nagykanizsa, 
Kaposvár, Lajtaujfalu, Sopronbánfalva, 
Szekszárd, Dombóvár, Nagyszokoly, Szent- 
gotthárd, Pinkafő, Sárvár, Szombathely, 
Felsőcsalogány, Veszprém, Zalagalsa, Becse, 
Akaii, Felsödörgicse, Magyaróvár, Német- 
járfalu, Csabdi, Székesfehérvár, Csákvár, 
Bodzás-Ottlaka, Gyula, Szeged, Nagyszent- 
miklós, Sátoraljaújhely, Tokaj, Hernádvécse, 
Abaujszántó, Heréd, Lapujtő, Szentetornya, 
Gádoros, Kispest, Újpest, Káva.

Függetleníti magát a romániai evan
gélikus egyház. A romániai evangélikus 
egyház a kormány beleegyezésével kimon
dotta, hogy a birodalmi német kormány,

valamint a birodalmi német evangélikus 
egyesületek támogatására a jövőben nem 
reflektál. Elhatározták azt is, hogy isko
láikat, valamint jótékony intézményeiket a 
nagyszebeni evangélikus prezbitériumnak 
rendelik alá.

Zarándokatyák emlékünnepe. Sikerült 
emlékünnepet rendezett a református egy
ház Bpesten a Kálvin-téri templomban an
nak emlékére, hogy a zarándokatyáknak 
nevezett puritánok ezelőtt háromszáz eszten
dővel megalapították Északamerikában az 
első maradandó gyarmatot. Az emlékünnepé
lyen megjelentek az amerikai és angol misszió 
itt tartózkodó tagjai is. Az ünnepi beszédet 
Antal Géza dr. pápai főiskolai tanár, volt 
országgyűlési képviselő mondotta, végül 
művész-hangverseny volt.

A Himnuszt éneklik a nagyváradi 
kálvinista templomban. A hazaszeretet
nek kiolthatatlan oltára a kálvinisták nagy
váradi temploma. Minden istentisztelet alatt 
fölzeng a Himnusz s oly sokan jönnek el 
a nagyváradi magyarok, hogy a templomba 
nem is férnek be s egyidejűleg a szabad 
ég alatt is istentiszteletet tartanak. Sulyok 
István esperes és Csernák Béla lelkész 
bátran, férfiasán állják meg helyüket. Szem- 
beszállnak minden erőszakkal s védik a 
magyarság jogait. De ugyanígy viselkednek 
az egész megszállott területen a kálvinista 
magyar papok. Zsigmond Károlyt, a szi- 
lágysomlyói kálvinista papot, Soltész Ele
mért, a nagybányai esperest szuronyok 
között kísérték be az oláhok azért, mert 
Mária királyné nevenapján nem tartottak 
díszistentiszteletet.

A református zsinat ülése. Az orszá
gos református zsinaton Balogh Jenő volt 
igazságügyminiszter javaslatot nyújtott be, 
melyben arra kérte a zsinatot, küldjön ki 
bizottságot, mely a zsinat tagjainak az 
elmúlt két esztendőben tanúsított magatar
tását vizsgálja meg. Dókus Ernő főgondnok 
az özvegy- és árva-nyugdíjalapról tett je
lentést, majd áttértek a választásokra, a 
melynek során a zsinat lelkészi alelnökévé 
az elhunyt Tüdős István helyébe Németh 
István püspököt választották meg.

Az adóügyi bizottságba Tisza István 
gróf helyébe Száz Károly valóságos belső 
titkos tanácsost, a képviselőház volt elnökét 
választották be, a liturgiái bizottságba 
ugyancsak Tisza István helyét Balogh Jenő 
dr. volt igazságügyminiszterrel töltötték be. 
A választások befejezésével áttértek Boér 
Elek főgondnok javaslatának tárgyalására, 
amely a református egyház egységének 
megóvását szolgáló intézkedéseket tartal
maz. A zsinat a magyarországi református 
egyház tényleges egységének helyreállásáig 
az erdélyi református egyházkerületet föl
hatalmazza arra, hogy az egyházi törvé
nyekben megállapított legfelsőbb egyház
hatósági jog- és hatáskört a maga területén*' 
gyakorolhassa A többi négy egyházkerü
letre nézve elrendeli, hogy az egyházkerü
leteiktől elszakított egyházmegyékben a 
hivatali korra nézve legidősebb esperes és 
egyházmegyei gondnok, az egyházkerületi 
elnökségnek hatáskörét gyakorolják. Antal 
Géza dr. indítványára a zsinat elhatározta, 
hogy zarándok atyáknak Amerikában való 
partraszállásának káromszázadik évfordu
lója alkalmából, üdvözlik az angol és 
amerikai testvéregyházakat. A zsinat tagjai 
küldöttségileg tisztelegtek Horthy Miklós 
kormányzónál.

A dunántúli református egyházke
rület gyűlése. A dunántúli református
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egyházkerület e hónap 22-én és 23-án 
tartotta gyűlését Németh István püspök és 
Chernél Antal főgondnokhelyettes elnöklé
sével. A gyűlést Chernél Antal nyitotta 
meg, ki megható szavakban emlékezett meg 
az egyházkerület nagynevű elhunyt főgond
nokáról, Tisza István grófról, kinek meg
gyilkoltatása óta ezúttal tartott először 
ülést a dunántúli egyházkerület. A gyűlés 
kétnapi tanácskozás után Németh István 
püspök buzgó imájával 23-án este ért 
véget.

A „Képes Luther Naptár“ az 1921-ik 
esztendőre a napokban már megjelenik. 
Ára 25 korona lesz, ami tekintve a kedvelt 
Naptár gazdag tartalmát, szép kiállítását 
s az előállítási költségek ijesztő nagyságát 
— más Naptárak árához képest még min
dig olcsónak mondható. A „Luther N a p tá r
nak szétküldése az eddigi bizományosi he
lyekre az illető lelkészi és tanítói hivatalok
hoz hamarosan megkezdődik. Amely gyü
lekezetünkben az elmúlt években nem áru
sították még a .Luther NaptárM  s remény 
van arra, hogy legalább 10 példány elkel, 
egy a bizományosságra vállalkozó buzgó 
hívőnknek jelentkezését kéri a kiadóhivatal.

Mindennemű postaköltség a kiadóhiva
talt terheli s a bizományosságra vállalkozó 
az elárusító javára 10% kedvezményben 
részesül. Nagyobb mennyiségben való el- 
árusitás esetén külön kívánatra és külön 
megegyezés szerint a kiadóhivatal az el
árusító számára nagyobb kedvezményt is 
hajlandó biztosítani.

Aki tanulságos, építő, nemesen szóra
koztató s mindenek fö lö tt pedig jó  evangéli
kus Naptárt akar szerezni, az siessen meg
venni az 1921-ik évi „L u th e r  N a p tá r “-t.

A már várva várt kedves „Luther Nap- 
tór*-unkról részletesebb ismertetést leg
közelebb hozunk.

A „Luther Naptár“ ügyében a megke
resések a „Luther Naptár“ kiadóhivatalához 
Sopron, Paprét 2. sz. intézendők.

CSALÁDI ÉRTESÍTŐ.
Házasság. Gálos Gyula, a veszprémi 

evang. egyházközség kántortanitója, f. évi 
szeptember hó 21-én házasságot kötött 
Balás Karolin-nal, Balás János és Kerék 
Lidla leányával, a sopronmegvei Rába- 
szentandráson.

Esküvő. Kemenesalja tanító-karának 
egyik közkedvelt tagja, Hetiinger Gusztáv 
alsósági osztálytanító, t  hadnagy, s?ept. 
19-én tartotta esküvőjét Vásárosmiskén 
Szabó Esztike urleánnyal. A házasságot 
Szabó Sámuel lelkész a gércei templom
ban szép beszéd kíséretében áldotta meg.

Halálozás, özv. Síkos Károlyné szül. 
Posszert Etelka úgy a maga, mint gyer
mekei, vöi, unokái ^s az összes rokonság 
nevében fájdalommal telt szívvel jelenti, 
hogy szeretett jó férje, a legjobb atya, 
nagyatya, após, testvér és rokon Sikos 
Károly életének 66-ik, boldog házasságá
nak 41-ik évében rövid szenvedés után f. 
évi szeptember 21-én reggel 6 órakor 43 
éves tanítói működés után elhunyt. Szere
tett drága halottunkat f. évi szeptember hó
23-án d. e. 10 órakor helyeztük el a tamási 
evang. temetőben levő családi sírboltunk
ban örök pihenőre. Tamási, 1920. szept 
hó 21-én. Az IJjr adta, az Úr elvette, 
Áldott legyen az Ő szent neve! Özv. Sikos 
Károlyné szül. Posszert Etelka neje. Kiss

Sándorhé szül. Sikos Anna, Sikos Kálmán 
Geyer Gusztávné szül. Sikos Erzsébet 
gyermekei. Kiss Sándor, Geyer Gusztáv vői. 
Sikos János, özv. Úzner Jakabné szül. Si
kos Lidia, Kiss Sándorné szül. Sikos 
Julianna testvérei. Kiss Sándor, Posszert Pál 
sógorai. Kiss Mária sógornője. Kiss Magda, 
Kiss Sanyi, Geyer Gitta unokái.

Fuchs László soproni theol. hallgató 
rövid szenvedés után elhalt. Nagy részvét
tel temették el Sopronban. Koporsója fe 
lett Stráner Vilmos theol. akad. igazgató 
és Horeczky Béla theol. hallgató hirdették 
az örök élet igéit. Áldás szép emlékén!

ü  HÍREK, ü

Finnország e lism erte az önálló  ma
gyar k irá lyságot. A finn kormány ügy
vivője Kopenhágában megjelent a magyar 
kormány ottani képviselőjénél és, átadta 
neki a finn kormány meleghangú jegyzékét, 
melyben a kormány a magyar királyságot, 
mint független és önálló államot elismerte.

Egy óra i munka a Hazának. A MÁV. 
miskolci műhelyének munkásai elhatároz
ták, hogy napi 8 óra helyett 9 órát dolgoz
nak és azt az egy túlórát a Hazának adják.

M if követelnek a skandináv á llam ok 
tő lünk. Dánia követelése a volt osztrák
magyar monarkián mintegy tízmillió dán 
koronát tesz ki, a svéd követelés jelenté
kenyen nagyobb ezzel szemben, míg a nor
vég kisebb. A skandináv miniszterek közös 
lépésekét akarnak tenni a tartozás kiegyen
lítésének módozatait illetően.

Csakis szállítási igazolvánnyal. A 
közélelmezésügyi minisztérium figyelmez
teti a közönséget, hogy a fönálló rendeletek 
értelmében mindennemű nemes termény, s 
őrleménye vasúton, hajón, villamoson, gép
kocsin, kiskocsin vagy talyigán csakis 
szállítási igazolvánnyal szállítható, amely
nek kiadására annak a helynek polgár- 
mestere, államrendörsége vagy szolgabiró- 
sága jogosult, a honnan az elszállításnak 
történnie kell. Minden olyan nemes ter
ményt, illetve őrleményét, amelyre a fél 
ilyen igazolványt nem tud fölmutatni, a 
vonatellenőrző közegek kötelesek lefoglalni.

Elővezetési parancs a pénzügyi ha
tóság e lő tt m egjelenni vonakodók ellen. 
A hivatalos lapban a pénzügyminiszternek 

' három adóügyi rendelete jelent meg. Az 
első megszü nteti az Ausztriával 1907-ben 
kötött egyezséget.

A második rendeletnek a közönséget 
leginkább érdeklő része, hogy a felek 
személyes megjelenésre kötelezhetők saját 
ügyükben a pénzügyi hatóságok előtt, meg 
nem jelenés esetén pénzbírsággal sujthatók 
(mely ismétlés esetén ennek tízszeresére 
emelhető.) Ismételt vonakodás eseten a 
pénzügyi hatóság az ügyészséghez fordul
hat elővezetési parancs kiállítása tárgyában.

A harmadik rendelet vonatkozik az 
1920. évi XXIII. törvénycikkben tárgyalt 
adónemek (jövedelemadó, vagyonadó, hádi- 
nyeresegadó, társulati adó, I—III. osztályú 
kereseti adó stb.) fizetésére.

Gazdák m int tanácsosok. A hazai 
mezőgazdaság fejlesztése körül szerzett 
érdemeket jutalmazva, a kormányzó ur 
Gödöllőn legfelsőbb elhatározásával a föid- 
mívelésügyi miniszternek a rhinisztertanács 
hozzájárulásával tett előterjesztésére meg

engedte hogy egyes kiváló szakértők ré
szére a m. kir. gazdasági tanácsosi, vagy 
a m. kir. gazdasági főtanácsosi címek ado
mányozhatok. A gazdasági tanácsosi cím
mel nagyságos, a főtanácsosival méltóságos 
cím használatára jogosultak. A gazdasági 
főtanácsosi címmel lett így kitüntetve töb
bek között dr. Mesterházy Ernő geresdi 
felügyelő.

A m egszállott te rü le tek lakosságá
nak koronatartozása. A megszállott terü
letek lakosaival szemben fönálló koronaér- 
tékü pénzkövetelések tárgyában a kormány 
rendeletet adott ki, melyben úgy intézkedik, 
hogy az ország magyar közigazgatás alatt 
álló területén lakó magyar állampolgárok 
a megszállott országrészeken lakó szemé
lyekkel szemben fönnálló koronaértékü 
pénzkövetelések teljesítését további intéz
kedésig elfogadni nem kötelesek akkor 
sem, ha a tartozás esedékessé vált. A 
hitelező az el nem fogadás által késede
lembe nem esik. Ez a kedvezés a hitelezőt 
azzal a magyar közigazgatási területen 
lakó személlyel szemben is megilleti, aki 
a pénztartozást átvállalta valamely meg
szállott területen lakó személytől.

Szabad lesz a román petróleum - 
k iv ite l. Egy bukaresti távirat jelentése 
szerint a kormány elhatározta, hogy a 
petroleum kivitelét kompenzáció nélkül 
is szabadd^teszi.

A német császár kórházat a lap íto tt.
Amerongenban a német császár jelenlétében 
megnyitották az általa alapított kórházat.

Majdnem 67 m illiá rd  az Osztrák-M a
gyar Bank jegyforga lm a. Az Osztrák- 
Magyar Bank szeptember 15-iki kimutatása 
szerint a bankjegyforgalom 66.911,020.868 
koronára rúg. Ebből az osztrák üzletvi
telre 20.566,314.752 korona esik.

Brüsszelben a nemzetközi pénzügyi 
konferencián a német és amerikai meg
bízottak az általános konferenciától függet
lenül rendkívül barátságos hangú tanács
kozást folytattak és arra a megállapodásra 
jutottak, hogy sikerülni fog Amerika és 
Németország között mihamarabb megtalálni 
a barátságos gazdasági együttműködés 
útját.

Rövid hírek. Newyorkban a Morgan 
banház ellen merényletet követtek el. — A 
francia kormány Bpest gócponttal nagy 
légi összeköttetést tervez Páris és Kon
stantinápoly között. — D’Annunzió Kvarneró 
állam első rektora címet vette föl. — Az új 
francia elnök Millerand, miniszterelnök 
Leygnes lett. — Az orosz — lengyel bé
ketárgyalások most folynak Rigában.

Uj Idők. Herczeg Ferenc lapja az Uj 
Idők legújabb számában Csathó Kálmán 
érdekfeszítő regénye, Kádár Lehel pompás 
elbeszélése, Tutsek Anna szép novellája 
képviseli a magyar szépirodalmat. Az ide
gen írók közül ezúttal Schnitzler Arthur 
elbeszélését közli a lap fordításban, azu
tán cikkek következnek az Eszterházy kin
csekről, Magyar gallériáról, a Föld belse
jének titkairól és a Magyar divatról. Szá
mos apró közlemény gazdagítja ezt a k i
váló szépirodalmi lapot, gazdag szépség- 
ápolási rovat egészíti ki ezt a füzetet. — 
Előfizetési ára negyedévre 30 korona. Ki- 
adóhivatal : Budapest, VI., Andrássy-ut 16.

AdaiozziM a Haranyszó terjesztésére!
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Szerkesztői üzenetek.
H. S. B. Horthy Miklós kormányzó ref. vallásit. 

Tehát barátnőjének volt igaza. — P. I .  Kp. Sántha 
Károly lakása : Budapest, I., Krisztina-körut 77. 1/11. 
Müveit megszerezheti a Luther-Társaság könyvke
reskedésében Budapest, Szentkirályi utca 51. Ott 
tudják az árukat. Mi most nsm tudjuk, mert az árak 
minduntalan változnak. — Sz. S. H. Nem szabad. — 
Mnakatársalnkaak. Közölhető kézirataik sorra kerül
nek, de az időt nem tudjuk megmondani. Kár, hogy 
csak kéthetenként jelenhetik meg lapunk s így ke
vés a helyünk. Amint láthatják, apró szedéssel aka
runk minél többet elhelyezni. A bireket sem rövi
díthetjük meg, mert ma falusi népünkhöz nem jár
nak a régi krajcáros újságok.

Hirdetések.
P a U a  i / ó p f t l i /  alább felsorolt dísz- 
Ü O l lC  l\c U  U lj f  kötéses, képes ki- 
------adásu könyvei ismét kaphatók.--------

Ára póstai küldéssel 
és csomagolással:

Mi a haza ? ............................ 16 K
Itthon . . . . . . .  16 K
Ami a mennybe kö t . 16 K
Az á r u l ó ................................... 16 K
Gyermekszív könyve. (I. kötet) . 16 K
Gyermekszív könyve. (II. kötet) . 16 K
Megrendelhetők Csite Káro’ynál Körmen
den. — Ajánlott küldésnél 2 kor. 50 fillér

rel több küldendőA

A »Luther-Társaság« könyv- 
kereskedése ezúton is kéri a t. ta
nító urakat, hogy tankönyvrende
léseiket lehetőleg már most küld
jék be, mert a készletek fogytán 
vannak s szeretnénk, ha elsősor
ban is tanítóink kaphatnának köny
veket. Ajánljuk a kötelezően elren
delt tankönyvekhez -1 a Kapi—  
Papp-féle olvasókönyveket, melyek 
az I., 11., III., V— VI. és IV — VI. 
oszt. számára kaphatók, 2. a Krug- 
Laschober-Pós-Schrauf-féle olvasó 
és tankönyvet a IV., V. és VI. o. 
számára, 3. vallástanítási tankönyv
nek igen alkalmas a Geduly-féle 
II. és III — IV. o. és a Hasza-fále 
I I I— IV. o. bibliai történetek, melyek 
még most kaphatók. A szállítás a 
könyvkereskedők határozata értel
mében utánvéttel. 3—3

'

cdős' bognármester
a ján lkoz ik  azonnali belépésre

- —1: uradalom ba. = =
Címe: Huber Gyula bognár, 

Alsószölnők (Vasmegye).

Evangélikus tanító nagy gyakor
lattal ajánlkozik oly községbe, hol 
8 —10 polgári iskolai növendék 
volna, kiket magán úton előkészí
tene vizsgára. Ajánlatokat Német 
Sándor Budapest Vili. kér., Nefe
lejcs utca 24. II. 25.

=  Legmagasabb kitüntetések. = =
Alapíttatott 1886-ban. Villamos üzem. 
Modern berendezés. Preciciós gépek.

Ajánlja elsőrendű torony-, iskola-, 
városház- és kasté lyó rá it különféle 
nagyságban negyed- és óraverő szerke
zettel. Tartós, szolid munka. Gondos 
kiszolgálás, legjobb anyag, több évi 
jótállás. Jutányos árak, kedvező fizetési 
feltételek. Költségvetés ingyen és bérm. 
Raktáron háború előtti anyagból készült 

órák. 4
Számtalan elismerő bizonyítvány.

P i r o »  a l m a
címmel Csite Károlynak október hó végén 
három felvonásos vidám, kacagtató, poéti- 
kus népszínműve jelenik meg, melyből leg
közelebb mutatót közlünk. A vidám nép
színmű főhőse C s i z a  G e r ö  ifjú legény 
korában. Az érdekes színdarab igen alkal

mas lesz műkedvelők részére, de mint ol
vasmány is nagyhatásúnak Ígérkezik. A 
könyv ára 14 korona, díszpéldány ára 22 
korona lesz. Már most megrendelhető a 

szerzőnél Körmendéin.

S á n th a  K áro ly  müvei:
Egyházi költemények. (Elfogyott.) 
Szózat. (Elfogyott.)
A népnek a népért. (Elfogyott.)
Jó gyermekek verseskönyve. (Elfogyott.) 
Buzgóság könyve. Imakönyv. II. kiadás. 
Költemények. (Elfogyott.) 
ő rangya l. Imakönyv. IV. kiadás.
Isten, Haza, Család. Két kötet.
Háborús idők imakönyve.
Béke. Imakönyv.
Énekei a Dunántúli új énekeskönyvben. 
Szeretet könyve. Kéziratban.
Több füzet a Prot. írod. Társ. kiadásában. 
Több füzet a Luther-Társaság kiadásában. 
Elszórva sok vers a „ Koszorú*-ban, 
„Vasárnapi Ú jságéban, „Budapesti H ír
la p ib a n , „U j Időkében, „M agyar Szem- 
ledben, „M agyar Lányokéban, külön
bőzé egyházi lapokban stb. A nyomtatásban 
megjelent és még el nem fogyott művek 
megrendelhetők a Luther-Társaság könyv- 
kereskedésében Budapest, Szentkirályi 

utca 51.

Eladó szántóföld.
Ostffyasszonyfdi (Vas m.) határban 

mintegy 23,000 Q -ö l kitűnő rába- 
menti szántóföld azonnal eladó. —  
Bővebb felvilágosítások Teleky János 
segédjegyzőnél Sopronmagyarkeresz- 
túrott. 1—3

A kisbaboti ev. iskolaszék pályá
zatot hirdet k á n t o r t a n í t ó i  állásra. 
Javadalom államsegélyes. Állás vá
lasztás után azonnal elfoglalandó. 
Okmányolt kérvények október 15-ig 
I h á s z  L á s z l ó  lelkész, iskolaszéki 
elnökhöz küldendők. U. p. Rábaszent- 
mihály, Győr m.

Evangélikus ffiszerkereskedö,
3 szoba és üzlethelyiségnek megfelelő

h áza t  ve n ne
Sopron- vagy Vasmegyében, falun. 
Részletes ajánlatokat ármegjelöléssel 
kér: CSERI GÉZA Budapest, Erzsébet 

királyné út 49. 3 - 3

IUV '  I  .  1  diót, babot, borsót, lencsét, kölest és minden terményt legmaga- 
i ---------  = : ---------  : sabb áron veszünk. ------

Sürgönyeim: L A C K N E R ,  L I P P  éS L A C K N E R
kereskedelmi üzlete, S z e n t g o t t h á r d .

Nyomatott WelHsch Béla viHamüzemü könyvnyomdájában Srentgotthárdon.
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F eU I4 * a z a rk a iz tó  
* •  . k ia d ó :

SZALAV MI HÁLY.
T é ra a z a rk a a z td :

NÉMETH KÁROLY.

K é z ira to k  Lová a zp a to n á ra  
(V a a zp ré m m rg ya ), a ló fl- 
zatéal d ija k , re k la m á c ió k  
a HARANO SZÓ  k ia d ó h iva 
ta lá n a k  S z a n tg o tth á rd ra  
(V iiavárm a gye) kü ldendők 

E ló flza té a t e lfo g a d  
m in d e n  evang. le lkész és 

ta n ító .

E V A N G É L I K U S  N É P L A P .
A la p í to m :  K ap i Béla 1910-ben.

S ze rke sz ti s a k la dóh lva  
tá l v e z e tő je :

C Z IP  O T T  G É Z A
9Z E N T O O T T H Á R D

(V aavá rm egye .)

A „H a ra n g s z ó "  e ld flze té a l 
á ra :  f é l  é v r e  közve tle n  
kü ldésse l 2 0  k o r., c s o p o r
tos kü ldésse l ( legke vesebb  

10 p é ldány) 16 ko ro n a .
A „H a ra n g s z ó "  te r je s z 
tésére  b e fo ly t  a d o m á n yo k 
bó l szó rvá n yb a n  lakó  h í
ve inknek Ingyenpé ldányo- 

ká t kü ldünk .
M e g je le n ik  m in d e n  v a s á r

nap .

A „ D U N Á N T Ú L I  L U T H E R - S Z Ö V E T S É G *  H I V A T A L O S  LAPJA.

Kis falam, százszor is megáldalak.
Rovom a várost mélázó kedéllyel,
S úgy bánt e zaj, e vásári zsivaj,
Itt nappallá lesz maga is az éjjel, 
Hivságos gyönyörök forrásival.
Édesen tűnsz fel emlékezetemben 
Csendes falum s úgy felderítesz engem, 
Sokszor jön onnan kedves izenet,
S százszor megáldom minden porszemed!

Fényes termekben vidám zene zendül,
S míg ott örömbe merül el a szív, 
Lelkemben lágy, halk harmónia csendü l: 
A harangszó, mely a templomba hív. 
Ülnek sorjában ifjak és a vének 
S száll az imádság, forr, buzog az ének, 
A való boldogsághoz ez az út —
S százszor megáldom azt a kis falut.

Itt áll a vár. Nézek merengve rája,
S eszembe ö tlik  nagy Mátyás király,
A .Szép Ilonka* bús tragédiája 
És hírnevünk, mely félvilágra száll. 
Igazságos! Tégedet emlegetve,
A falu népe felbuzdul nevedre,
Hazáért él-hal, munkál és eped 
S százszor megáldom, falu, népedet!

Az ablakokban nyílnak a virágok,
M i szép ez a virágos Budapest I 
Majd kigyúlnak a sok ezernyi lángok,
Sűrű párával ha leszáll az est.
Jobb volt ott tépnem csak egy szál virágot, 
Néznem akácfáknál a holdvilágot, 
Hallgatnom a dalt a bokrok alatt —
Kis falum, százszor is megáldalak.

Menyasszonyként állsz, hegykoszorúzottan, 
Budapest, gyöngyöd: a Margitsziget, 
F á ty lod : fehéren omló habfodrodban 
A Duna, mely lábadnál elsiet.
Gyönyörű vagy főváros, megcsodállak,
De csak téged szeretlek, téged áldlak 
Szabad természet — lelkem ott mulat,
S áldom munkám helyét, szép falumat.

Sántha Károly.

Az a nap és óra.
I r ta : Nénteth K á ro ly .

Ncf
• Aki jelen soraimat olvassa, vegye 

kezébe a Bibliát és olvassa el Máté 
evangéliomának haszonnegyedik (24) 
részét is, különösen pedig annak 10., 
11. és 12. versét.

A világháború egy eónnak, egy 
időszaknak a vége, s egy másik kor
szaknak a kezdete. Egy hatalmas 
áradatnak hullámai elsöpörtek gáta
kat, amelyek évszázadokon keresztül 
szabályozták az emberek életének 
folyását. A háború nem intézte el 
a^ emberiség döntő kérdéseit. A nem
zetek, osztályok, eszmények küzdelme 
folyik tovább.

A nagy tusakodás kimenetele vagy 
civilizációnk, kultúránk elpusztulása, 
vagy Isten orszogának eljövetele lesz.

Destruktív és konstruktív erőkről, 
irányokról és törekvésekről hallunk 
beszélni. Romboló és építő akarások
ról. Nagyarányú tervek születnek meg 
és merülnek el. A néptenger forrong 
és zsibong, hánykolódik és hullám
zik, de nem vesszük észre a Lélek
nek munkáját, amely a poshadt vi
zekbe életet vinne s célttöró áram
lásba hozná a milliárd cseppeket.

M i az Isten Lelkének kitöltetését 
várjuk, mint a tanítványok az első 
Pünkösd előtt. Mi azokat a jeleket 
vizsgáljuk, amelyek arra mutatnak, 
hogy az isteni igazság útban van ; 
azokban a lelkiismeretekben remény
kedünk, amelyeket Isten megmozga
tott és megvilágosítoit; azokat a ke
zeket támogatjuk, amelyek Isten aka
ratának szolgálatában fáradoznak.

A mi életünk középpontja a Krisz
tus, aki felül áll minden fejedelem
ségen és hatalmasságon és erőn és 
uraságon és minden néven, mely ne
veztetik nemcsak e világon, hanem a 
következendőben is. Krisztus az, aki

ért mindent kárba veszni hagyunk 
és szemétnek ítélünk, csak hogy őt 
megnyerhessük.

Szerintünk az idők teljességének 
rendje az, hogy Isten ismét egybe
szerkeszt magának mindeneket a 
Krisztusban, mind amelyek a meny- 
nyekben vannak, mind amelyek e föl
dön vannak. Amiként volt amaz ősi 
időkben, amikor vévé az Úr Isten az em
bert és helyezteté őt az Éden kertjébe, 
hogy mívelje és őrizze azt.

A rekonstrukció, az újjáépítés 
munkájának ezen a vonalon kell el
indulni. A társadalmi és gazdasági 
kérdéseknek megoldását ebben az 
irányban kell keresni. A cél, hogy 
Isten legyen minden mindenekben. 
Isten, aki tökéletes szeretet és tökéle
tes igazség, akiben nincsen sötétség, 
hanem makulátlan világosság.

Destrukció, rombolás minden 
munka, amely a szeretet és igazság 
Istenének akaratával ellenkezik, vagy 
ezt az akaratot véka alá rejti.

Az Isten akarata pedig félreérthe
tetlenül benne van Jézus Krisztus 
evangéliomában és életében. Ez az 
evangéliom a mi zászlónk.

Álljunk meg egy lélekben és vias
kodjunk egy érzéssel az evangéliom 
hitéért!

A honszerete t .
I r ta : G yurá tz  Ferenc.

A középkor története is több pél
dában mutatja fel a honszeretet ha
talmát.

Sveicot Habschburg Rudolf német 
császár (1273— 1297.) és még inkább 
fia I. Albert (1298— 1300.) minden 
áron hatalmuk alá akarták vetni, de 
törekvésük sikertelen maradt. Az ő 
tervüket megújító id. és ifj. Leopold 
osztrák hercegek ellen a sveici kan-
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tonok mind szorosabban egyesülve 
őrködtek hazájuk szabadsága mellett. 
A hercegek seregeit a honáért lelke
sült sveici nép a morgarteni —  
1315-ben — sempachi ütközetben 
— 1386-ban —  legyőzték. Itt* 'Win
kelried Arnold hősies önfeláldozásával 
az ellenséges hadsor több vitézének 
dárdáját saját keblén fogva fel nyi
tott utat bajtársainak a győzelemre. 
A nefelsi döntő harcban 1388-ban 
ifj. Leopold herceg serege legnagyobb 
részével maga is elesett. Később a 
nagy haderőre támaszkodó Merész 
Károlynak Burgundia fejedelmének 
is minden erőfeszítése megtört a 
sveiciak elszántságán, mely rendit- 
hetlen volt mint hegyeik sziklája. 
Qransonnál, Murtennél nagy seregei 
a lenézett sveici parasztoktól rút 
vereséget szenvedtek 1476-ban. M i
dőn a következő évben még nagyobb 
haderővel jött ellenük s Nancynál a 
döntő csatával együtt életét is el
vesztette. A honszeretet biztosította 
Sveicnak a szabadságot mind a mai 
napig.

II. Fülöpspanyol király (1555—1598). 
az örökségkép uralma alá jutott 
Németalföldön célul tűzte ki a hon
polgári és vallási szabadságnak 
elfojtását. Helytartói, főkép Álba 
herceg kegyetlenül üldözték a hitük
höz hu protestáns honfiakat, de 
semmi zaklatás, üldözés nem tudta 
letörni ezek ragaszkodását régi jo
gaikhoz ’s vallásukhoz. Az elkesere
dett nép fegyvert fogott a hon sza
badságának védelmére ’s fogyhatlan

kitartással 68 évig küzdött a spanyol 
világhatalom ellen és végre 1648-ban 
kivívta hazája függetlenségét ’s a 
hitszabadságot.

Magyar hazánk történetéből is azt 
tanuljuk, hogy a honszeretet volt 
azon erő, mely nemzetünket az Árpád 
vezérlete alatt szerzett hazában ezer 
év viharai között is fentartá ’s buz
dította, hogy nagy hivatását a ke- 
resztyénség és a miveltség védelme- 
zését a keletről özönlő Mircias nép
hordák ellen csüggedetlen teljesitse. 
Többször jött reá nagy megpróbál
tatás, látott válságos időt, midőn a 
vészhullamok elbontással fenyegették, 
de a honszeretet megóvta a kétség- 
beeséstől, megőrizte lelkében a szebb 
jövő zálogát, a hitet.

A muhi pusztán 1241-ben a 
hóditó tatárral vívott csatában rette
netes vereséget szenvedett a magyar.
65,000 honfi vére áztatta a harc 
mezejét. A győzelmes tatár ezután 
rombolva járt szerte az országban ’s 
ennek nagy részét pusztasággá tette. 
Másfél évi dulás után az éhségtől 
hajtva visszatért hazájába. A vész 
idején számban megfogyatkozott ma
gyar honfiúi hűséggel sorakozott ki
rálya-e második honalapítónak mél
tán nevezett IV. Béla körül, kierélyes 
kézzel a rendet ismét helyre állitá, 
nagy szervező tehetsége az ország 
védő erejét, tekintélyét romjaiból újra 
felemelte. A nemzet alig négy év 
múlva már harcra kelt a tatár győ
zelme után álnokul ellene támadt, a 
vesztett csatából menekülő királyát

kirabló ’s az ország nyugati részét 
megszálló Babenbergi Frigyes osztrák 
herceg ellen. A bécsújhelyi csatában 
a megvert herceg maga is elesett ’s 
a magyar nemcsak az elfoglalt nyu
gati részt vette vissza, de az ellenség 
tartományai egy részét is meghódí
totta.

1526-ban a hatalma tetőpontján 
álló török ásott sirt a magyar nem
zeti létnek Mohácsnál, hol az egye
netlen harcon elhullott a nemzet 
virága magával a királlyal együtt. 
Az ezt követő szomorú időben egy
mást érték a csapások, az ország 
szakadatlan dúló harcok szintere lett, 
melyen török, német küzdöttek az 
elsőségért. A magyar hazájában 
romok felett kesergett, de egyszers
mind a múlt dicsőségének emléke 
ébren tartá honszerelmét ’s ettől 
lelkesítve nem szűnt meg a hazáért, 
szabadságért harcolni. A Bocskay, 
Bethlen, Zrínyi, Thökölyi, II. Rákóczy 
F. vezérlete alatt vívott csatái tanu- 
siták életerejét ’s ronthatlan honfiúi 
hűségét. Ez biztosította azon törvény 
szentesítését —  1791-ben — , mely 
kimondja, hogy Magyarhon szabad 
ország, melynek önállóléte és alkot
mánya van. (Folyt, köv.)

Evangélikus tanító nagy gyakor
lattal ajánlkozik oly községbe, hol 
8 —10 polgári iskolai növendék 
volna, kiket magán úton előkészí
tene vizsgára. Ajánlatokat Német 
Sándor Budapest Vili. kér., Nefe
lejcs utca 24. II. 25.

TÁRCA.

Szomorú a le lkem .
Lombhullás idején, világtalan ősszel, 
Am ikor elnémul mifelénk az erdő.
Madár dalolása nem veri fel csendjét,
Az egész természet szomorú temető. 
Am ikor hideg köd ü li meg a völgyet, 
Pacsirta zengése nem haitik felettem, 
Szeretnék meghalni csendben, észrevétlen: 
Am ikor szomorú, bánatos a lelkem.

________  Hudy Ilona .

Őszi mese.
Naplótöredék. I r ta : P o rko láb  István.

Ősz van; Tériké hajához hasonló 
selymes, aranyos, hosszú ősz. A nap 
édes búsan mosolyog, mint a múlt 
meséin eltűnődő férfi, kinek a lelké
ben már nem égnek sebek, a fájást 
elcsitította a szelíd emlékezet. Az 
enyhe verőfényben hallgató fákról

lassan peregnek az elsápadt levelek, 
mint muzsikaszó közben az emlék
fakasztotta könnycseppek. A levegő
ben édesanyám szép, őszes hajára 
emlékeztető hosszú, finom pókszálak 
szállnak könnyedén, mint tenger hul
lámain a fehérszín gondola; a határ
hegyek tetejét menyasszonyi mirtusz- 
koszoruként lenge ködök koronázzák; 
a kertekben nyílnak, szépek és fehé
rek az őszirózsák, akár a húgom 
lelke. A rózsafák bús, panaszos szó
val utolsó szirmaik hullatják, elnézem 
—  olyan szomorú a virághullást 
lá tn i! —  és nézésükbe megreszket, 
feldobog fájdalmában beteggé lett szí
vem. A beteg szív, akár a hasadt 
pohár, érzékeny, törékeny. Gyakran 
ébredek éjjel szívdobogásra. Az ilyen 
kínos, álmatlan éjszakákon behallat
szik hozzám a csalogány éneke az 
ablakom alatti cédrus bokorból, amint 
hattyúdallal búcsúzik a tovasurranó 
nyártól. Szép a dala, de fáj, mint a

szívem dobogása. Átérzem, ha saj
nálja a nyárt. Én is eltűnődtem már 
azon: miért, hogy a természetben 
megismétlődik, vissza-vissza jár a 
tavasz, a nyár, míg az ember életé
ben csak egyszer v a n ? . . .  Soknak 
meg éppen egyszer sem jő e l . . .  
Van egy csillagom, szobám ablakán 
át rám ragyog, szívdobogásos éjsza
kákon fényével kiséri a csalogány 
énekét, de úgytetszik, hideg a fénye, 
mint a szívtelen asszony mosolya. 
Pedig én melegre vágynék s ha menni 
akarok, sietnem kell, mert ősz van, 
nemsokára Tél lesz, leesik a hó. A 
doktorom is siettet, biztat, hogy csak 
menjek, de hova? Hol van meleg? 
Ott, a Kék Hegyek alatt, ahol lelkem 
belefürödhetik az emlékek előttem 
hullámzó arany tengerébe, érzem, ott 
felmelegszem mégegyszer utoljára, 
tudom, igaza lesz a doktoromnak: 
ott gyógyulok én meg egészen. . .



1920 október 24. HARANGSZÖ. 235.

Fegyelmezés.
—  Hozta Isten Pödörné asszony, 

nos hogyan van a Sándor fia ?
—  Köszönöm kérdését, tisztelendő 

uram, csak egyformán. Sőt talán még 
jobban köhög, mint tegnap és a láza 
sem hagyott alább.

—  Kiizzadt-e jól a bodzavirág után?
—  Nem izzadt bizony, édes tiszte

lendő uram, ne tessék haragudni, de 
nem tudtam sehogysem megitatni vele 
a teát meg ezt az aspirint sem vette 
be. Vissza is hoztam.

—  No de Pödörné asszonyom az 
Isten áldja meg, nem tud parancsolni 
a fiának?

— Bizony édes tisztelendő uram, 
elég rosszul esik, de csak meg kell 
vallanom, hogy igen gyakran nem 
történik, amit én akarok, különösen, 
amióta az uram hadifogságban van.

—  No majd mindjárt segitünk a 
bajon. Tessék csak haza menni. A 
szobát szellősztesse ki, de úgy, hogy 
míg az ablak nyitva lesz, a gyerek 
jól be legyen takarva, kis idő múlva 
ott leszek.

Korán és hirtelen beállott a tél. 
A Szunyogér egy éjszaka jégpáncélt 
öltött magára. Pödör Sándor néhány 
társával megakarta próbálni, hogy 
lehet-e csúszkálni. A jég azonban 
erre a teherbírásra még nem volt 
elkészülve, Sándor csizmái rohamo
san szálltak lefelé a jeges hullámba 
s ö mint a fürösztött egér került haza. 
Édesanyja rögtön ágyba akarta dugni, 
hogy átmelegedjék egész teste, de a

Hosszú idő után újra itt vagyok 
a Kék Hegyek lankáján szerényen 
meghúzódó hajlékban, ahonnét mo
solygó arccal, bátran, erősen elindul
tam az Életnek nevezett nagy útra, 
melyet azóta tengernyi vészen-viharon 
keresztül megjártam s ahova most 
megszürkült hajjal, mosolytalan ajak
kal, fáradtan visszatértem. —  Elin
dulás, jövés-menés, csalódás és visz- 
szatérés: ez az Élet.

Itt ülök a verandán, melynek zöld 
borostyánjából Neki vittem el az 
utolsó virágot s megnyugvást kereső 
tekintetem sorra járja azokat a ked
ves helyeket, melyek fölé fantáziám 
színekben dús szivárványt képzel és 
nézem a felém csillogó pásztortűzeket, 
mint lobognag fel hirtelen, égnek egy 
kicsit és alszanak ki végképp. Gyer
mekkoromban sokszor elnéztem égé
süket és, nem tudtam m iért: úgy sze
rettem volna sírni, mikor kialudtak, 
meg tavasszal ^s, mikor virágszedés

fiú makacskodott. Egy kis fürdés mi
att ö csak nem lesz beteg. Mit szól
nának a pajtások ? Másnap azonban 
égést érzett a torkában, mintha pap
rikát evett volna s valami úgy csik
landozta torkát, ami folytonos nyelési 
ösztönt idézett elő.

Szerencsére a tisztelendő úr, Eőry 
István épen arra járt megkérdezni 
Pödöréket, hogy nem mennek-e be 
a városba az erzsébeti vásárra. Szo
kása szerint rögtön gondjaiba vette 
a beteget, izzasztót rendelt neki sa
ját kézi gyógyszertárából. A gondos
kodásnak azonban Sándor ellenkezése 
folytán nem lett semmi eredménye.

De most a tisztelendő úr rövidre 
fogta a kantárszárat. Az erélyes ha
tározott szó megtette hatását. A be
teg homlokán nemsokára megjelentek 
a jótékony izzadás gyöngyei. Másnap 
az édesanyja vidáman és a hálás 
indulat változatos nyilatkozataival 
köszöntött be a tisztelendő úrhoz.

—  No lássa Pödörné asszonyom, 
ha tegnapelőtt is megtette volna azt, 
amit tegnap tettünk, egy egész napi 
aggodalomtól megkímélhette volna 
magát.

— Igaza van tisztelendő uram, de 
mikor mi asszonyok olyan gyengék 
vagyunk, hogy nem tudunk szigorúak 
lenni.

—  Nem az asszonyi gyengeség 
az oka a gyermek engedetlenségének, 
hanem inkább az, hogy annak idején 
nem igyekezett a fiát kézhez szoktatni. 
Azt gondolta — miként nagyon so
kan —  hogy a fegyelmezést c4ak ak-

közben zöld gyepen hamuhintette, 
feketés foltokra, tűz helyekre leltem, 
melyeken hiába kerestem virágot . . 
Ma tudom már, amit akkor csak érez
tem, hogy: a kialudt tüzeket semmi 
fel nem szítja, tudom már, hogy a 
tűz helyén nem fakad több virág. A 
tüzek kialszanak. A könnyek elapad
nak. A tűz égette sebek beforrnak, 
de helyük érzékeny marad. A seb
helyek is begyógyulnak, de látszanak. 
A Múltak visszajárnak néha . . .

Alkonyodik. Fölöttem vándorlóma
darak szállnak a cél felé. Útjukban 
a magam sorsát látom, azért aggódva 
nézem el szárnyalásukat, míg csak a 
véges tekintet elöl el nem nyeli őket 
a végtelen. —  Egyszer, régen, én is 
mentem a Cél felé. . . Közben vihar 
ért és bevert egy házhoz, ahol jó 
szívvel fogadtak, fel melegítettek és 
egy szép, nem: rossz napon, útra 
eresztettek. A szívek, mert hát szívek

kor kell megkezdeni, amikor a gyer
meknek — mint mondani szokták —  
már megjött az esze. Ellenkezőleg, 
épen addig kell kinevelni a gyermek 
lelkében a törvények, szabályok sze
rinti alkalmazkodást, az engedelmes
séget, míg a gondolkodó erő föl nem 
ébred, hogy amikor eszmél és ön
tudata világosodik és különbséget 
tud tenni jó és rossz között —  mi
ként Ádám apánk a tiltott gyümölcs 
élvezete után —  akkor már a tör
vények szerint berendezett életmód a 
gyermeknek vérévé vált légyen. A 
jó anya gyermekét már ennek csecse
mő korában kezdi nevelni az által, 
hogy szigorú rend szerint táplálja, 
altatja, füröszti, öltözteti. Ez a mód 
a test szervezetének oly rendes mű
ködését alapítja meg, mely felnőtt 
korban is állandóan megmarad és 
visszahat a lelki erők munkásságára. 
Az így nevelt gyermek nem tud, nem 
is akar például reggelizni, míg ren
des tisztálkodását el nem végezte. 
Szabad mozgása legyen ugyan a 
gyermeknek az ő saját foglalkozása 
körében játéka mellett és ne igyekez
zék se a szülő, se más idegen hata
lom e téren akadékoskodni, különben 
nem fejlődhetik ki benne az önálló
ság. De érezze a gyermek, hogy szü
lője szeme, gondja szüntelen kiséri, 
valamint minket felnőtteket szün
telen kisér a lelkiismeret. Ez a 
szeretetteljes gond idején korán észre
veszi, ha a gyermek figyelme helyte
len cselekedetre hajlik és megelőz* 
a tettet. Szigorú következetességgel

voltak, kihűltek. Vitt tovább a vihar

Ide látszik az a kanyargó hegyi 
út, melyen egymás mellett haladó 
árnyékaink összeértek az októberi 
este tele-hold-sugarában, megértést 
kereső leikeink egymásba fonódtak, 
hogy soká-soká elválhatatlanok legye
nek. Ámde az árnyék azért árnyék, 
hogy elváljon, eltűnjön s az élet is 
mi más, mint találkozás és elválás, 
így jártak a mi árnyékaink is. Ha 
nincs hold, nincs fény —  nincs árnyék. 
Kereszt úthoz érve elváltunk. Hogy 
miért? Istenem 1 Talán mivel nagyon 
szerettük egymást. Ilyen eset is van 
az életben. Vagy későn találkoztunk? 
Ki tudná megmondani: milyen illata 
volt az elhervadt rózsának és miért 
megyen délre a vándorló madár, mi
kor itt is szeretik ? . . .

Boldog, aki álmodik.
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őrködik a szülő, hogy kiadott paran
csát, rendelkezését a gyermek föltét
lenül teljesítse. Szokott foglalkozási 
körén kívül pedig semmihez ne nyúl
jon, semmibe ne kezdjen szülőjének 
előzetes engedélye nélkül. Aztán még 
az is igen fontos, hogy a szülők 
egyikének intézkedése ellen a másik
hoz fellebbezni tilos legyen. Nem 
szabad ahoz szoktatni a gyermeket, 
hogy amit az egyik szülő megtiltott, 
azt a másik megengedje vagy meg
fordítva. A gyermek lelkében az a 
szilárd meggyőződés gyökerezzék 
meg, hogy szülői tökéletes egyetértés
sel irányozzák az ő cselekedeteit.

Az ily módon engedelmességre 
szoktatott gyermek felnövekedvén 
készséggel fejet hajt azok előtt az 
erkölcsi s polgári törvények előtt, a 
melyek az ember cselekedeteit szabá
lyozzák. Mert hiszen tudjuk azt, hogy 
az az isteni szikra, mely az ember
ben a végetlenség, a Mindenható felé 
törekszik —  ahonnan származott — 
folytonosan tökéletesedni akarván, a 
tökéletesség korlátáitól szabadulni 
vágyik és teljes szabadságot óhajt 
élvezni. Azt hiszi, hogy a szabadság 
abban nyilvánul, ha tulajdonába ra
gad mindent, ameddig keze elér min
den tekintet nélkül véges, gyarló vol
tára s felebarátjai jólétére s ha fel
falhat mindent, ami a szemnek, száj
nak tetszik. A szabadság vágya za- 
bolátlanságra csábít és az így gon
dolkodó ember egész élete a kormá
nyát vesztett hajó tévelygő futásához 
hasonlit. Az emberi szabadság abban

Az álom : a költészet, a való: a 
próza.

Akinek a lelke fáj és nem tud ál
modni, menjen el őszi időben a Qa- 
ram-torok fölé, mikor a szomorú- 
fűzek susogása egy elégiába olvad 
a folyó csobogó zenéjével, lelke a 
mesék álomországába szenderül el. 
—  Emlékszem, egyszer is, mint any- 
nyiszor, itt jártunk s a fűben utolsó 
őszi virágok nyíltak: apró százszor
szép, lila kökörcsin, sok-sok, minden 
lépten, nyomon. Nem vettem észre, 
egyre majd ráléptem.

—  J a j! Ne lépjen a virágra! —  
szólt rám fájdalmasan. — Szívembe 
nyilallott a szó, megértettem és amint 
nem léptem rá akkor, nem lépek rá 
azóta sem a virágra. Pedig egyszer 
is kikerültem a virágot és — kinevet
tek érte.

A kis falu messzenéző tornyából 
elhallatszik hozzám az esteli harang

nyilvánul, hogy saját önelhatározá
somból és gyermeki bizalommal, 
örömmel követem mennyei Atyámnak 
törvényeit, amelyek testem és lelkem 
épségének, egészségének fentartását 
és társas életem békés jólétét bizto
sítják.

Ezért kell a gyermeket már korán 
a törvényes rend szerinti életmódhoz 
szoktatni. Az így nevelt férfinak nem 
kerül nagy küzdelmébe az elhatáro
zás, amikor akár testének, akár lel
kének épsége, egészsége érdekében 
kívánságairól, megszokott kedvtelései
ről le kellett mondania vagy oly mí- 
veletet kell végrehajtania, ami érzé
keire nézve kellemetlen. Régi mondás, 
hogy az önmeggyőzés a legszebb 
győzelem. Ha az a Sándor gyerek 
ilyen engedelmességre lett volna szok
tatva, nem kellene most annyit küz
deni az ő akarata ellen és nem ke
rülne neki is oly nagy megerőltetésbe 
a gyógyszer bevétele. Sót még töb
bet mondok, szeretett hívem, ha az 
emberiség általában a politikai vagy 
gazdasági hatalmasoktól kezdve a 
társadalom legalsó rétegéig engedel
meskedni tudott volna a felebaráti 
szeretet és nemes erkölcsök törvényei
nek még akkor is, ha a legjobb al
kalom kínálkozott a haszonra, vagy 
a hatalom gyarapítására : nem borult 
volna a gyűlölködés lángjaiba egész 
Európa, nem lettünk volna kénytele
nek a társadalmi forradalmak borzal
mait átélni.

—  Elrémít tisztelendő uram, hi
szen akkor hasztalan igyekeznénk

szó és elviszi 'lelkemet a templom 
árnyékában meghúzódó galambdúcos 
házhoz, egy rózsásszín lányszobába, 
ahol a sok járástól-keléstól fáradtan 
leülök meghitt helyünkre, a kék-bár
sony kerevetre, melyen annyit mesél- 
gettem. . .  és elálmodom mégegyszer 
az elmúlt valóságot.

. . .  Régi spinéten ábránd cseng- 
bong lágyan, suttogva, majd mint az 
olajjal szított tűz lángolón, meg csak 
az érti, akinek játszik. Ábránd, me
lyet elmondani csak zongorán lehet. 
Ö játsza, benne a lelke, nekem szól, 
érzi a lelkem. Egy halk sóhajba csuk
lik a zene. Csönd van. Csak a régi 
óra tik-takkol a falon, valahol szú 
perceg a fába s a lelkeink zenélnek 
eolhárfa hangon. Az ablakon tele hold 
ragyog be. . .  Epedő, bársonyos le
ány-hang cseng fel:

—  Meséljen 1
És én meséltem a fehér bárány

káról, az orgonavirágról, a ró zsafd k-

gyermekeinket engedelmesekké ne
velni, ha az egész világ zabolátlan 
életet él.

—  Koránt sem hasztalan. Csak 
hitünk legyen rendíthetlen, hogy testi 
s lelki jólét egyedül az Isten törvényei 
szerinti életből fakadhat és hogy ezek 
a törvények soha el nem múlnak, ha 
ég és föld el múlnak is, a féktelen
ség ellenben csak ideig óráig lebeghet 
a fölszinen, de rövid uralkodását pusz
tulás, nyomor és siralom követi. 
Azért akinek lelke befogadta a ke- 
resztyénség tanításait, az most is az 
isteni törvények iránti engedelmes
ségre nevelt és az így nevelt embe
rek a jövőben a társadalom nyugal
mának fenntartó oszlopai.

—  Istenem, Istenem, de boldog 
volnék, ha én is úgy tudnék, paran
csolni a fiamnak, mint a hogy tiszte
lendő uram parancsolt neki, de én 
már erről, mint ahogy imént hallot
tam, elkéstem.

— Nem mondhatom, hogy elkésett, 
csak azt, hogy most már több figyel
met, keményebb munkát, kitartóbb ' 
türelmet igényel a nevelés. Jobb ké
sőn, mint soha. Legyen bizalma anyai 
szeretetében, lelkének erőiben és bíz
zék Isten segedelmében, ki nem hágy
el senkit, aki öt féli. S majd ha Pö
dör József uramat is szerencsésen 
haza segíti a mennyei gondviselés, 
akkor közös erővel, szeretetteljes 
egyetértéssel oly derék embert nevel
nek majd a Sándor gyerekből, hogy 
nemcsak a szülőknek, hanem egész 
falunknak öröme telik benne.

ról, de legtöbbet egy kis, puha fészek
ről, hova majd én viszem a szőke 
asszonyomat... Meséltem, ő meg 
hallgatta és szelid, kedves szóval 
mindig biztatgatott, hogy csak mesél
jek, írjak s ne maradjak hétköznapi 
ember. Mégis az maradtam. A mesék, 
álmok közben Este lett, vad, viharos 
Téli Este, melybe bele veszett a han
gom, a dalom, az orkán sötétje el
nyelte az álmokat, a rózsásszín szoba 
szelid színeit, m indent... Azóta se 
meséltem soha, senkinek. —  K> lá
tott hang nélkül Troubadourt, vezér- 
toll nélkül szárnyaló madarat, lélek 
nélkül életet?. . .

Vitt tovább a vihar. Magas hegye
ken, szédítő mélységeken, lidérces 
posványokon át hordozott meg, a 
lelki szemek elgyengültek a sok né
zésbe, nem emlékszem már mindenre, \ 
csak azt tudom, hogy akkor hagytam 
el mindent megadó otthonomat, gyér-



1920. október 24.

Sok hálálkodással és megnyugodva 
tért haza Pödörné s erősen feltette 
magában, hogy hát a hallott tanácsok 
szerint rendhez és fegyelemhez szok
tatja, mihelyt felgyógyul. Az erős 
akarat, a buzgó hit, az anyai szere
tet meg is hozta lelki örömöt ger
jesztő jutalmát. Mert amikor a követ
kező ősszel a hu a múzsák templo
mába került, félév elteltével a tanító 
azt a nyilatkozatot tette róla az anyá
nak, hogy Sándor egyike leglelkiis
meretesebb és legkötelességtudóbb 
tanítványainak.

Sass János.

Olvassuk a bibliát.
Zsolt. 119, 105.:

Hol biblia a házban nincs,
Hiányzik ott a legfőbb kincs.
Tanyát a sátán ütött ott,
De Isten nem lel hajlékot.

Zsoltárok. 25, 12—22. Könyörgés szabadí- 
tásért.

, 30, 2—13. A szomorúság örömre
változik.

„ 33, 1 — 11. 1 Intés az Isten
„ 33, 12—22 I, dicséretére.
„ 34, 2—11. „Áldom az Urat min

den időben.“
„ 34, 12—23. Ki kívánja látni az

ő jó napjait?
„ 36, 6—13. Isten irgalmassága

és igazsága.
„ 37, 1 -11 . „Hagyjad az Urra

a te utadat.8
„ 37, 25—40. A hitetlenek elvesz

nek; az igazaknak megmaradása 
az Úrtól vagyon. » .

Adakozzunk a Harangszó terjesztésére!
mekkorom boldogságának, férfikorom 
szomorúságának színhelyét és vettem 
végbűcsut attól az idelátszó garam- 
parti háztól, melyhez a legszebb és 
iegszomorubb mese fűz. Emlékezetes 
ez a nap, mert azóta lett vasúti kocsi 
a második hazám s otthonom hol 
előkelő hotelszoba, hol útszéli csárda 
aszerint, amint fájó lelkem vad viha
rai kergettek keresztül-kasul, át a fél
világon. Meddig tartott ez a világ
bolyongás? Soká, nagyon soká s ta
lán ma is tartana még^ha egyre sú
lyosbodó szívbajom hazatérésre nem 
kényszerít. Annak a szomorú Estének 
egyetlen hűséges árnyéka, emléke; 
repedt szívem, félre nem érthető mó
don figyelmeztetett; ha övéid közé 
kívánkozol, siess, mert az élet nagy 
rulettjén minden percben feketére 
szaladhat a golyó. . .  Idegen földön, 
rideg legény tanyában, szívdobogásos 
éjjeleken egy jó szó nélkül kínlódva,
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A nemzetgyűlés újból megkezdte ér
demleges munkáját. Az első ülés csak for
mális volt. Ferdinándy Gyula belügyminisz
ter beterjesztette a községi, vármegyei i l
letve törvényhatósági bizottságok újjáalakí
tásáról szóló törvényjavaslatát s kérte a 
sürgősség kimondását. Több interpelláció 
is elhangzott.

Ázsia — Európáról. Rabindranath Ta
gore, a Nobel-díjas indiai filozófus és költő 
ezidö szerint Európában körutat tesz és 
felolvasásokat rendez. Parisban való idő
zésekor fölkereste egy olasz újságíró és 
véleményét kérte a mai Európáról. A fele
let, amelyet az Epoca című olasz lap a 
minap közölt, a többi közt a következő 
figyelemreméltó kijelentéseket tartalmazza:

— Ázsiából jöttem és azt hittem, hogy 
Európát mint a könnyek völgyét, a nyomo
rúság pusztaságát fogom találni. Tízmillió 
halott után, akiket bomba, géppuska vagy 
fegyver elsöpört a világ nagy színpadáról, 
akiket szülőföldjüktől és szeretett család
juktól elszakítottak és nekivittek a halál
nak, érző és gondolkodó ember mit várha
tott volna mást, mint Európát gyászruhá
ban. Európát, amelyben még az ártatlan 
gyermeki nevetésnél is szomorú ellenmon
dásnak kellett volna feltűnnie. Európa nem 
sir. Levetette gyászruháját és a legélénkebb 
színekkel, legpompásabb tollával ékesítette 
föl magát. Férfiai már elfelejtették halott 
testvéreiket, mert állandóan azon igyekez
nek, hogy önzőén hasznot húzzanak a rend
ellenes gazdasági helyzetből, amelyet a 
háború teremtett meg. És a nők ? Az asz- 
szonyok, az ő asszonyaik a virágot lesze
dik, nem — letépik a háborúban elesett 
férjeik és fiaik sírjáról és a letépett virág
gal a legutolsó divat szerint fésült hajakat 
ékesítik föl. Tízmillió halott — aki ma por, 
ez a tízmillió volt talán Európának egye
düli józan, egészséges, nemes népe? És 
a többit önző birlalásvágv emészti és csak 
féktelen élvezetet ismer ? Vagy ez az 
Európa, amely saját ravatala körül táncol, 
őrült, akit meg kellene láncolni ?

237.

Hetvenegy évig hadifogságban. A
minap 132 emberből álló hadifogoly-szál
lítmány érkezett Oroszországból a csóti 
táborba. Ezekkel a a hadifoglyokkal érke
zett meg Csótra egy 90 éves volt 48-as 
honvéd, Búmba György.' Az öreg Búmba 
apó a múlt század harmincas éveiben 
született Selmecen. Tizennyolcesztendős 
volt, amikor kitört a szabadságharc. Búmba 
György beállt a honvédekhez. Görgey tá
bornok seregében szolgált és Világos után, 
a szabadságharc leveretésekor orosz fog
ságba került. Az oroszok magukkal hurcol
ták Szibériába. Hosszú, keserves rabság 
után végre megengedték, hogy szabadon 
járjon-keljen s megengedték azt is, hogy 
folytathassa a mesterségét. Búmba 
Györgyöt egy napon meglepetés érte, 
megérkezett hozzá a felesége. Együtt élt a 
feleségével egészen a kilencvenes évekig, 
amikor a felesége meghalt, hat gyermeket 
hagyva hátra. A fiuk, akik természetesen 
orosz környezetben nőttek föl, az oroszok 
oldalán küzdöttek ellenünk. Az öreg 48-as 
honvéd nagy kora és az utazás fáradal
mainak ellenére is friss és egészséges.

Az erdélyi magyarság memoranduma 
a román kormányhoz. Argetoianu román 
belügyminiszter erdélyi kőrútjában Kolozs
váron is volt. Ez alkalommal több kiváló 
magyar személyiséget fogadott. Az úgyne
vezett magyar küldöttség vezetője Nagy 
Károly református püspök volt. A püspök 
memorandumot adott át a miniszternek a 
következő szavak kíséretében:

A Kolozsvári és a Romániához csatolt 
magyarság nevében kívánok pár dolgot el
mondani, amelyek a memorandumban is 
benne vannak. Igazán csak arra szeretnék 
utalni, hogy e bajok orvoslása nekünk is, 
a román kormányzatnak és a román dinasz
tiának is javára szolgál. A magyarok le
számoltak azzal a helyzettel, amely rájuk 
nézve e lőállo tt: Ipso facto román állam
polgárokká lettek. Nem kivánunk egyebet, 
mint ennek a román állampolgárságnak 
teljességét, amelyben az állampolgári hű
ség is természetszerűleg kapcsolódnék 
össze. Különösen két ügyben várunk orvos
lást : A kiutasítási rendelet és az egyháza-

mind gyakrabban jelent meg lelki 
szemeim előtt szülőfalum akácba bo
rult temetője, közepén a borostyánnal 
befuttatott kriptával, melynek mélyén 
annyi sok melegszívű ősöm alussza 
örök álmát, nem csuda, ha közéjük 
kívánkozom: talán ók, vér a vérből, 
megértenek ? . . .

Most már itt vagyok a közelükben. 
Csak egy tekintet a rozsdafoltos őszi 
tájon át a szomszédos domboldalra, 
elém tűnik a temető, a fejfák, a be
süppedt sírok, melyek mögtil egykor 
jól ismert arcok tekintgetnek reám 
és kedvesen csengő szavak foszlány- 
nyá törten vibrálnak a cédrusillatu 
levegőben. Hazaértem. Nem nagy út 
van előttem.

Késő ősz van. A napsugár már 
csak futó vendégként látogat el néha 
úgy déltájon, hogy megenyhítse a 
ködtől didergő emberi szíveket. A «

nap útja egyre rövidebb, akár a lé
legzésem, melege is óránként fogy, 
mint a szívem verése. Nemsokára 
beköszönt a Tél.

A doktoromnak igaza lesz: mire 
lehullik a fákról az utolsó levédés 
leesik az első h ó : meggyógyulok 
egészen.

Az áloé virág elvirított.. .
Este van. A negyedére lefogyott 

hold sugárzik az égen, közelget az 
Éjszaka.

Túl mindenen, összetört célok rom
halmazáról kiégett tüzek hamuját né
zem : mint hordja szét a szél . . .

A szívem fel-feldobog, zökken, 
akadozik, mint göröngyös úton a 
szekér. A lelkem útra készen áll a 
csillagok felé.

Imádkozzunk.
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kát ért sérelem ügyében. Méltóztassék eze
ket különös figyelembe venni és ezek or
voslásával mind a kormányzat, mind a 
magyarság háláját kiérdemelni.

A miniszter rpmán nyelven a követke
zőkben válaszolt’:*

— Mindenekelőtt az alapprincipiumokra 
válaszolok. A román királyság százados 
politikája szerint, a románság által hozott 
gyulafehérvári határozatok szerint, továbbá 
a békeszerződés paragrafusaihoz mérten 
a mi politikánk nem soviniszta, hanem 
minden nemzetiséggel szemben a békés 
megértésre töiekszik: A mi ideálunk a 
svájci állapotok megvalósítása, ahol egy
más mellett a legnagyobb békében él a 
francia, német és olasz lakosság.

Rendelet az idegen zsidók k iu tasí
tásáról. A belügyminiszter a miniszteri 
tanácskozás hozzájárulásával az 1903. évi 
V. t.-c. 10. szakasza alapján rendeletét 
adott ki az 1914 óta hazánkba bevándorolt 
zsidó fajhoz tartozó külföldiek kiutasítá
sáról.

A kormány, amely a keresztyén nemzeti 
irányzat intézményes biztosítását és gya
korlati megvalósítását tűzte ki céljául, jo 
gos közóhajnak is eleget tesz akkor, ami
kor az ország jól felfogott érdekében ezek
nek a túlnyomó részben a gazdasági életre 
káros, sőt gyakran az államrendre ir. vesze
delmes, nem kívánatos elemeknek haladék
talan kiutasítását rendeli el.

A rendelet üdvös hatása az élelmezési 
és lakásviszonyok terén is várható és már 
bizonyosra vehető, hogy a vagonlakók el
helyezésének régóta vajúdó kérdése is rö
vid időn belül teljesen megnyugtató meg
oldást fog nyerni.

A belügyminiszter éppen ezért hatósá
gainak szigorú kötelességévé teszi, hogy 
a rendeletet a legnagyobb pontossággal, a 
legsürgősebben hajtsák végre.

A kormányzó a ceglédi ezred zász
lószentelésén. A kormányzót Ceglédre 
Sréter István honvédelmi miniszter, P. 
Zadravecz István tábori püspök és Raffay 
Sándor dr. evangélikus püspök kisérték el.

Ocsán Rákóczy Ferenc járásbiró, Szűcs 
Gyula plébános és Perjessy Károly refor
mátus lelkész üdvözölték a kormányzót, 
aki a következően válaszolt: Azok az or
szágok is, amelyek csak háborún mentek 
keresztül, a tönk szélén állanak. M it szól
junk akkor mi, akiket a forradalmak, az 
átkos bolysevizmus és a román megszállás 
ezeréves javainkból fosztott ki. Ebből az 
abszolút leromlásból természetesen sem 
zseniális gondolatok, sem emberek nem 
vezethetnek ki bennünket, hanem egyedül 
ér. kizáróan a megfeszített munka. Én nem 
teszek és nem ismerek különbséget paraszt 
és úr között. Az én szememben csak ma
gyar ember van, aki hazájához törhetetlen 
hitte! rágaszkodik. Nem engedjük meg, 
hogy éket verjenek többé úr és paraszt 
közé. Az urat eddig hamisan állították a 
paraszt elé, pedig az úr a becsületesség
nek, a tisztességnek a szó valódi értelmé
ben nemes fogalma, aki hivatva van elma
radt faját nevelni, tanítani, istápolni és a 
kuKura terén előre vinni. Mindenki telje
sítse a maga kötelességét, adja oda mun
kájának legjavát.

Nevelőnönek ajánlkozik evangé
likus I— II. oszt. gyermekek mellé, 
oki. óvónő, németül tisztán beszél. 
Cím a kiadóhivatalban. 1— 3

E G Y H Á Z I k ö z é l e t .
Sántha Károly jubileum a. Szívből 

üdvözöljük ősz költőpapunkat életének 80- 
ik évfordulója alkalmából. Hálát adunk Is
tennek, hogy őt nekünk adta s köszönetét 
mondunk a jubilánsnak, hogy Istentől nyert 

0  gazdag tehetségét a mi számunkra kama
toztatta. Felhívjuk egyúttal egyházunk fi
gyelmét újból a Sántha-tiszteletdíj ügyében 
indított mozgalomra. Az emlékalbumba 
szánt aláírási íveket már szétküldtük s 
amint a jelek mutatják, méltó lesz ax ün
neplés is, a tiszteletdíj is Sánthához és 
evang. egyházunkhoz.

A mozgalom eredményéről be fogunk 
számolni olvasóinknak.

Püspöki egyházlátogatás. Kapi Béla 
dunántúli püspök egyházlátogató körútját 
a veszprémi egyházmegyében, Pápán kezdte 
meg. A pápai nemes gyülekezet napok, 
hetek óta lázas izgalommal készült a püs
pök méltó fogadására. Október 2-án a gyü
lekezet körébe érkező püspököt az állomá
son a város nevében dr. Tenczlinger József 
polgármester, az egyházmegye nevében 
dr. Kluge Endre, a templomajtóban Mes- 
terházy László lelkész, a lelkészlakon a 
nőegylet nevében dr. Molnár Imréné, a 
leányegylet nevében Hutter Anna elnökök 
üdvözölték.

Másnap, október 3-án szép verőfényes 
őszi vasárnapon már jó korán megtelt a 
templom a hitbuzgóságról közismert pápai 
hívekkel. Miután a különböző küldöttségek 
is megérkeztek és elhelyezkedtek: pont 
VslO órakor kezdetét vette az istentisztelet. 
Az oltári szolgálatot Takács Elek esperes 
végezte; a szószéken az élet igéjét ez al
kalommal is a helyi lelkész, Mesterházy 
László hirdette. Beszéde közben a leány
egylet énekkara Hutter Anna elnöknő ve
zetésével alkalmi éneket adott elő. Alig 
hangzott el férje orgonakiséretében Nagy 
Jenöné lágyan csengő, szép szólóéneke, 
az oltár előtt megszólalt az egyházat láto
gató püspök és beszélt a hivő lelkekhez a 
hitnek teljességéből, a romok felett az új 
életet hirdetve. Eljött ide — úgy mond töb
bek között hogy innen ez oltártól, hon- 
nét egykor elindult útjára, innen vigyen 
most újból ő is erőt, szikrát, hitet.

A püspök hatalmas beszéde után köz
gyűlés keretében folyt le aztán a tulajdon- 
képeni kanonika vizitáció, amikor a gyüle
kezet felügyelője, Bélák Lajos főbíró üdvö
zölte a püspököt szíves Isten hozottal. 
Miután letárgyalták a püspöki kérdőponto
kat, melyekből a püspök örömmel állapí
totta meg, hogy a pápai gyülekezet igazán 
Krisztusban élő, hittel, szeretettel, remény
séggel ékeskedő, minden áldozatrakész ke
resztyén gyülekezet: a küldöttségek foga
dására került a sor. A püspök előtt kül- 
döttségileg tisztelegtek, élükön lelkészeikkel 
Gerstner Ignác és Kiss József esperesekkel: 
a róm. kát. és ref. egyház, a katonaság, 
a ref. főiskola, a városi hatóság, Esterházy 
uradalom, a város összes középiskolái kü- 
lön-külön, a kér. szociálista párt, az ipat- 
testület, az állami tisztviselők, evang. gyűl. 
ének- és zenepártoló egyesület, ev. gyűl. 
tisztviselők.

A küldöttségek elvonulása után a püs
pök újból az oltár elé lépett s könnyekig 
megható imádsága és főpásztori áldása 
után az istentisztelet véget ért.

Délben 1 órára a gyülekezet nő- és 
leányegylete kitünően sikerült társasebédet

rendezett, melyre hivatalosak voltak a város 
notabilitásai, a küldöttségek vezetői és a 
gyülekezet presbitériuma. Itt emlitjük meg, 
hogy a püspököt pápai egyházlátogató út
jában elkísérte a püspök neje is.

Közvetlen az ebéd után az izraelita 
hitközség tisztelgését fogadta a püspök a 
lelkészlakon. Utána a gyülekezet elemi- és 
középiskola növendékeit látogatta meg. 
Estefelé a városban tett látogatásokat. Más
nap, okt. 4-én a gyülekezet filiá it: Takácsit, 
Nagyacsádot, Mezőlakot látogatta meg.

Pápától okt. 5-én vett búcsút Kapi Béla 
püspök, Homokbödögére folytatván útját, 
hol már várta gyülekezete élén az egyház
megye esperese.

Istennek gazdag kegyelnie és békessége 
nyugodjék meg az egyházlátogatás áldásai
ban részesült gyülekezeten.

Egyházkerületi közgyűlés. A bányai 
egyházkerület ez évi rendes közgyűlését 
okt. 7-én tartotta. A gyűlést a Deák-téri 
templomban tartott gyámintézeti istentisz
telet előzte meg, melyen Chugyik Pál 
aszódi lelkész az egyháznak az evangélikus 
elnevezésből folyó eszményi hivatásáról 
mondot magas szárnyalásu beszédet. Ezu
tán a közgyűlési teremben Zsigmondy Jenő 
felügyelő elnöklésével megalakult közgyű
lésen a kerület püspöke: Raffay Sándor dr. 
hosszabb jelentésben számolt be az 1918. 
év szeptemberében tartott legutóbbi köz
gyűlés óta bekövetkezett eseményeknek 
egyházi kihatásairól. A kerület a forradal
mak viharait, egyesek eltévelyedéseit nem 
tekintve, vitézül kiállotta; s bár a magyar
honi evangélikus egyház a megszállások 
folytán súlyos veszteséget szenvedett, a 
luteránusok hagyományos összetartása, az 
egyháztársadalmi és belmissziós munkásság 
fokozottabb fellendülését eredményezte. Az 
Országos Evangélikus Szövetség megala
kítása a külföldi s kivált az amerikai 
hittestvérekkel szőtt kapcsolatok, végül a 
hazai keresztény irányzatnak a vallási 
egyenlőség felé haladó egyes jelenségei 
szebb jövő reményével tölthetik el a ma
gyar evangélikusokat. A nagy tetszést 
aratott püspöki jelentés nyomán a közgyűlés 
lelkesen tüntetett a magyar haza területi 
sérthetetlensége és az idegen járom alatt 
szenvedő egyházakkal való törvényes kap
csolatok fentartása mellett. A jogügyi, 
iskolai, pénzügyi bizottságok javaslatainak 
letárgyalása után az ülés a püspök imá
jával ért véget.

Orgonaavatás Körmenden.Magasztos 
lélekemelő és külső fényében is imponálóan 
szép ünnepe volt a körmendi ev. egyház- 
községnek' vasárnap, október 3-án. Ekkor 
nyert fölavatást a gyülekezetnek a hívek 
lelkes adakozásából újjáépített orgonája a 
Körmenden állomásozó katonaság közre
működésével, a tisztikar, a hatóságok és 
nagy közönség részvétele mellett. Az ün
nepi istentiszteletet gyülekezeti közének, 
majd Bachát la|pán őrimagyarósdi lelkész 
oltári szolgálata vezette be. A körmendi 
dalosegyesület ünnepi karéneke alatt Zon- 
gor Béla esperes lépett az oltár elé Bachát 
I. és Szekeres S. segédlelkésztől környezve 
s lelkeket megkapó beszéd kiséretében 
fölavatta az orgonát. Majd megszólalt az 
orgona, amelynek magasztos hangjai áhí
tattal töltötték el a lelkeket. A szószéken 
Nagy Ferenc püspöki másodlelkész tartott 
ünnepi beszédet. Az ünnepély a Himnusz 
eléneklésével végződött.

Az orgona újjáépítését Kemenesi Sán
dor szombathelyi orgonakészítő végezte.
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A háború alatt elrequirált homlokzati sipok 
helyébe aluminiumozott horgonylemezből 
készült új sipok kerültek. A költségek 
27.600 K-t tesznek ki. A gyűjtők lelkes 
buzgalma és az adakozók nemes áldozat- 
készsége ez összegen felül 5700 K mara
dékot eredményezett, beszédesen hirdetvén 
ezzel is a körmendi ág. h. ev. gyülekezet 
iinpulziv hitbuzgóságát.

Tisza István g ró f emlékezete. A kecs
keméti református egyházmegye Kürty Al
bert ny. alispán és Kiss Zsigmond esperes 
elnöklésével most tartotta évi közgyűlését 
Kecskeméten A közgyűlés az egyház halot- 
tairól megemlékezve, Joó Gyula dr főjegyző 
indítványára Tisza István gróf emlékezetét 
a következő szavakkal foglalta jegyző
könyvbe :

A honfiúi bánat és igaz részvét hangján 
hódol Tisza István gróf emlékének, akinek 
ma még kellőképpen nem is értékelhető 
drága életét az őszirózsás úgynevezett for
radalom gonosz szelleme oltotta ki. Benne 
a régi Magyarország legerősebb oszlopa, 
az új kor legnagyobb magyarja, a hajlit- 
hatatlan magyar kálvinista jellem tündöklő 
mintaképe dőlt sírba, éppen azért egyhá
zunknak is pótolhatatlan vesztesége az ö 
szomorú halála. Egyházmegyénk a nagyra
becsülés és szeretet, a hála és kegyelet 
koszorúját küldi sírjára.

„M ely igen szerelmetesek a te ha j
lékaid óh seregeknek u ra !“ Haraszti 
Török Andrásné tüzérszázados neje, mint 
a szentgotthárdi missziói egyháznak egyik 
volt legbuzgóbb imádkozó tagja, férjének 
új állomáshelyéről a következő sorokban 
emlékezik meg volt gyülekezetéről: „M in
dig szeretettel fogok gondolni a kedves kis 
gotthárdi templomunkra, ahol oly sokszor 
vigaszt és lelki üdülést találtam. Engedje 
meg azért Tisztelendő úr, hogy keresztyéni 
kötelességemnek eleget téve, templomunk 
és egyházunk céljaira anyámmal együtt 
100 koronát küldhessek. Bár küldhetnék 
ezer annyit, de hát a jó Isten bizonyára 
legjobban tudja, hogy a földi javakat ho
gyan osztotta el.* Szép dolog és minden 
bizonnyal nemes lélekre vall, mikor valaki
nél visszhangra találnak az írás szavai: 
„Teljes hál rdatossággal ismerjük el, hogy 
Te általad nagy békességet nyertünk.*

Egy soproni theologus halála. Mint 
azt a „Harangszó* legutóbbi számában már 
megírtuk Fuchs László, a soproni ev. theol. 
akad. I. éves hallgatója folyó évi szept. hó 
17-én 21 éves korában néhány napi beteg
ség után elhunyt. Fuchs László — soproni 
munkatársunk tudósítása szerint — a bony
hádi ev. főgimnáziumba szerezte meg jeles- 
rendű érettségi bizonyítványát. Azután kö
zel 3 évig katonáskodott. Majd a folyó 
tanév elején beiratkozott a theológia I. év
folyamába. De még meg s^m kezdhette az 
előadások hallgatását, az Úr már magához 
vette. Temetése szeptember I9-én, vasár
nap d. u. 4 órakor ment végbe nagv rész
vét mellett. A temetési szertartást Stráner 
Vilmos, a theol igazgatója végezte, a sír
nál pedig Horeczky Béla IV. ev. hallgató 
búcsúztatta el társai nevében a szomorú 
koporsót, amelyet 8 theologus vitt a halot
tas csarnokból a sírhoz. Korán elhunyt 
társunk emlékét híven őrizni fog juk!

Kisfalud leányegyházközség tanítója 
Bakody Imre 43 évi hűséges egyházszol
gálat után, ebből 39 évet töltvén Kisfalu
don, nyugalomba vonult. Helyére a gyüle
kezet nagy szótöbbséggel a derék tanító

fiát, Bakody Elemért választotta meg. Ki
sérje Isten áldása atyja nyomdokán.

N ő-hallgató a soproni evang. theol. 
Akadémián. Aczél Anna, aki a múlt tanév 
végén a nyíregyházai evang. főgimnázium
ban nyert jeles érettségi bizonyítványt, a 
soproni theol. akadémián az 1920—21. 
tanévre mint az 1. évfolyam rendkívüli hall
gatója nyert felvételt. Az új — és első — 
nöhallgató természetesen maga sem gondol 
arra, hogy a theol. tanulmányok elvégzése 
után, mint gyakorló lelkész lépjen az egy
ház szolgálatába. A cél, amelyet maga elé 
tűzött az, hogy mint vallástanárnő, vagy a 
belniissziói munkatéren találjon elhelyez
kedést. Kapi Béla dunántúli püspök a theol. 
tanári karnak Aczél Anna felvételére vonat
kozó intézkedését jóváhagyólag tudomásul 
vette.

Új segédlelkész. Brenner Ede pozsonyi 
illetőségű budapesti segédlelkész Város- 
szalónokra nyert áthelyezést

Tanítóválasztás. A máriafalvi gyüle
kezet tanítójává Kurz Vilmost választotta 
meg.

Ev. Diákszövetség. Szentgotthárdon a 
középiskolai tanulók körében megalakult 
az Ev. Diákszövetség. Elnök : Sokoray Mik
lós, pénztáros: Polgár Jenő, jegyző : Soko
ray Dezső, ellenőr: Haft Emil, alpénztáro- 
sok: Ernszt József és Lang Mária. A szö
vetség október 31-én reformációi emlék- 
ünnepélyt rendez

A „Képes Luther Naptár“ az 1921 -ik 
esztendőre a napokban már megjelenik. 
Ára 25 korona lesz, ami tekintve a kedvelt 
Naptár gazdag tartalmát, szép kiállítását 
s az előállítási költségek ijesztő nagyságát 
— más Naptárak árához képest még min
dig olcsónak mondható. A „Luther N a p tá r
nak szétküldése az eddigi bizományosi he
lyekre az illető lelkeszi és tanítói hivatalok
hoz hamarosan megkezdődik. Amely gyü
lekezetünkben az elmúlt években nem áru
sították még a .Luther Naptár“ -t s remény 
van arra, hogy legalább 10 példány elkel, 
egy a bizományosságra vállalkozó buzgó 
hívőnknek jelentkezését kéri a kiadóhivatal.

Mindennemű postaköltség a kiadóhiva
talt terheli s a bizományosságra vállalkozó 
az elárusító javára 10°/o kedvezményben 
részesül. Nagyobb mennyiségben való el- 
árusitás esetén külön kívánatra és külön 
megegyezés szerint a kiadóhivatal az el
árusító számára nagyobb kedvezményt is 
hajlandó biztosítani.

Aki tanulságos, építő, nemesen szóra
koztató s mindenek fö lö tt pedig jó  evangéli
kus Naptárt akar szerezni, az siessen meg
venni az 1921-ik évi „ L u th e r N a p tá r “-t.

A már várva várt kedves „Luther Nap
tá r“- unkról részletesebb ismertetést leg
közelebb hozunk.

A „Luther Naptár* ügyében a megke
resések q „Luther Naptár“ kiadóhivatalához 
Sopron, Paprét 2. sz. intézendők.

C S R L A D I É R TE S ÍTŐ .
Gyászjelentés. Alulírottak mély fájda

lommal tudatják, hogy a drága gyermek, 
testvér, unoka és rokon, Falaky Doncika 
életének ö- ik évében, szeptember hó 30-án 
este 9 órakor, rövid, kínos szenvedés után 
elhunyt. A drága gyermek hült tetemeit 
folyó hó 3-án délután 3 órakor helyeztük 
el a kerepesi út melletti temető halottashá
zából az ág. ev. hitv. szertár ása szerint

örök nyugalomra. Budapest, 1920. október 
hó 1-én Falaky Miklós, Falaky Miklósné 
szül. Tóth Róza mint szülök. Falaky Mimiké 
mint testvér. Falaky János, Falaky Jánosné 
szül. Kerék Lidi*, özv. Tóth Miklósné szül. 
Bozzay Ilona mint nagyszülők.

Felsőörött P e l z  Ferenc 72 éves korá
ban elhalt. Áldás emlékén.

gj HIUKK.
Összeírják az 1899-ben született nép

felkelőket. A jelenleg tényleges szolgálatot 
teljesítő 95., 96 és 97. születésű évfolyamú 
hatkötelesek felmentése céljából elrendelték 
a 99-ben született népfelkelésre kötelezet
tek népfelkelői tényleges szolgálatba való 
igénybevételét.

A „Független Nemzeti K irá lyság 
Pártjának“ megalakulása. Bpesten a 
Károlyi-palotában előkelő társaság részvé
telével megalakult a „Független Nemzeti 
Királyság Pártja“ . A párt ügyeinek ideig
lenes vezetésével háromtagú előkészítő 
bizottságot választottak.

Az aradi vértanuk emlékünnepe 
Szegeden. A magyar szabadságharc dicső 
emlékű vértanúinak emlékünnepét az idén 
Arad helyett Szegeden ünnepelték meg or
szágos keretek között.

A hitb izom ányok megszüntetése 
Csehországban. A cseh igazságügymi
nisztérium — mint értesülünk — előkészí
tette az ottani hitbizományok megszünte
tését A javaslatot most tárgyalják a szak
körök. Á megszüntetés akként történik, 
hogy a hitbizományok jelenlegi haszonél
vezője a hitbizománynak korlátlan tulaj
donosává lesz s a hitbizomány váromá
nyosai vele szemben semmiféle igényt sem 
támaszthatnak.

A pápa követe Budapesten. Megér
kezett Budapestre az örök városból a pápa 
követe, Msgr. Lorenzo Schioppa. Évszáza
dok óta Ausztriával közösségben élvén, a 
pápa diplomáéin képviselője természet
szerűen éppen úgy Bécsben székelt, mint 
minden más hatalom követe.

Német állatátadás az ántánt részére. 
A német földmivelésügyi minisztérium hi
vatalos jelentése közli, hogy az antant 
követelése Németországgal szemben 800.000 
darab szarvasmarha és 150.000 darab ló. 
Az átadásnak három négy év leforgása 
alatt kell megtörténnie.

Herczeg Ferenc képes szépirodalmi 
lapja az Új Idők e heti számában regény
folytatást közöl Csathó Kálmántól, érdeke; 
elbeszéléseket Pékár Gyulától, Farkas Pál
tól, Szini Gyulától és Szederkényi Annától. 
Verset Jakab Ödö ntől és Tóth Lászlótól, 
apró meséket Heltai Jenőtől, cikket Lyka 
Károlytól és számos humoros rajzot Mühl- 
beck Károlytól. A gazdag tartalmú számot 
a Védö'igák Szövetségének megrendelésére 
készülő új magyar szobrok képei díszítik. 
Az Új Idők olvasóit nagy kcnyvkedvez- 
ményben részesíti a kiadóhivatal. Erről a 
könyvkedvezményiől a november 1-i szám 
tájékoztatja az olvasókat. Az Új Idők elő
fizetési díja negyedévre 30 korona. Kiadó- 
hivatal : Budapest, VI., Andrássy ut 16.

Rövid hírek. Az. osztrákok Németor
szághoz akarnak csatlakozni. — A velence 
—bolognai vonat belefutott a milánói 
vonatba. Többen meghaltak. — Lloyd

/
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George szerint Írország legközelebb önálló 
kormányt fog kapni. — Az orosz-lengyel 
békét aláírták. — “Csehországban nem vo
nulnak be a magyar, német és tót újoncok. 
— A szerb trónörökös vtmatjára bombát 
dobtak. — Hindenburg táborszernagy sú
lyosan megbetegedett. — Karinthia a nép
szavazás alkalmával Ausztria mellett nyi
latkozott.

Nyilvános nyugtázás.
A Dunántúli Luther-Szövetség pénz

tárába befolyt: Tagdíjak címén: Lajos- 
komárom 2100 (350 tag), Csikvánd 90, 
Mayer Oszkár bőnyi földbirtokos 500, 
Nemeskér 2851 (9 alapító taggal) Csönge 
1245, Körmend 673, Vanyola 59, Őrima- 
gyarósd 205, Lébény 236, Vágód 9, Csékut 
359 60, Nagygyimót 12, Acsád 171, Kölesd 
525, Zalagalsa 67, Nagybarátfalu 1762 60, 
Turchányi Géza és neje Kisbér 400 K.

Offertóriumok címén: Alsóság 900, Sop
ron 1570 K.

Sajtóalapra: Zalaegerszeg 80, Pápa 
54*32, Rábaszentandrás 30, Számét István 
Kölesd 20, Somogydöröcske 102, Bonyhád 
29*94, Fertőmeggyes 60, Harka 27, Csikos- 
töttös 125 03, Pinkafő 100, Vágod 43 K.

Helyszűke miatt a tagdíjakról szóló 
névszerinti kimutatást mellőzzük; a gyüj- 
tőivek végösszegét nyugtázzuk!

Hátralékos tagdíjak szíves beküldését 
kérjük.

Minden adományért, kicsinyért-nagyért, 
hálás köszönetét mond Szövetségünk.

Szombathely, 1920 október hó 6.
Nagy Ferenc

szövetségi pénztáros.

A nagybörzsőnyi ág. hitv. ev. egy
házközség lemondás folytán megüre
sedett kántortanítói állására pályá
zatot hirdet. Németül is kifogástalanul 
beszélő és tanítani tudó tanítók pá
lyázzanak. Az állás javadalma: 109 20 
kor. készpénz, 15 mm. búza, 12 akó 
bor, 6 öl fa, 2 szekér széna, 3 szekér 
szalma, kb. négy hold föld haszon- 
élvezete, ostyasütés jövedelme, gre- 
gorizáció Kellően felszerelt kérvények 
1920. november 15 ig küldendők 
ajánlottan a nagybörzsönyi ág. hitv. 
ev. lelkészi hivatalhoz Nagybörzsöny 
(Hont m.) 1—3

Okleveles tanítónő, ki a zongora- 
tanítást is vállalja, 5 kis lányka 
mellé kerestetik Dávid  K á r o l y  
főjegyzőhöz Balatonfökajárra.

FERENCZ
YÖRAGYÁRA

KÖRM END.
I M I

=  Legmagasabb kitüntetések. =
Alapíttatott 1886-ban. Villamos üzem. 
Modern berendezés. Preciciós gépek.

Ajánlja elsőrendű torony-, iskola-, 
városház- és kastélyóráit különféle 
nagyságban negyed- és óraverő szerke
zettel. Tartós, szolid munka. Gondos 
kiszolgálás, legjobb anyag, több évi 
jótállás. Jutányos árak, kedvező fizetési 
feltételek. Költségvetés ingyen és bérm. 
Raktáron háború előtti anyagból készült 

órák. 5
Számtalan elismerő bizonyítvány.

Piros alma
címmel Csite Károlynak október hó végén 
három felvonásos vidám, kacagtató, poéti- 
kus népszínműve jelenik meg, melyből leg
közelebb mutatót közlünk. A vidám nép
színmű főhőse C s i z a  G e r g ő  ifjú legény 
korában. Az érdekes színdarab igen alkal
mas lesz műkedvelők részére, de mint ol
vasmány is nagyhatásúnak > Ígérkezik. A 
könyv ára 14 korona,' díszpéldány ára 22 
korona lesz. Már most megrendelhető a 

szerzőnél Körmenden.

eladó. 10 hold föld folyó mellett van, 
mely kertészetre nagyon alkalmas. 
Bővebb felvilágosítást ad a tulajdo
nos : özv. Németh Jánosné Magyar- 
keresztur, Sopronmegye. 6

S á n th a  K áro ly  müvei:
Egyházi költemények. (Elfogyott.) 
Szózat. (Elfogyott.)
A népnek a népért. (Elfogyott.)
Jó gyermekek verseskönyve. (Elfogyott.) 
Buzgóság könyve. Imakönyv. II. kiadás. 
Költemények. (Elfogyott.) 
őrangyal. Imakönyv. IV. kiadás.
Isten, Haza, Család. Két kötet.
Háborús idők imakönyve.

, Béke. Imakönyv.
Énekei a Dunántúli új énekeskönyvben. 
Szeretet könyve. Kéziratban.
Több füzet a P.rot. írod. Társ. kiadásában. 
Több füzet a Luther-Társaság kiadásában. 
Elszórva sok vers a „Koszorúdban, 
„Vasárnapi Újságában, „Budapesti H ír
lapiban, „Uj Idők“-ben, „Magyar Szem- 
ledben, „Magyar Lányokéban, külön
böző egyházi lapokban stb. A nyomtatásban 
megjelent és még el nem fogyott művek 
megrendelhetők a Luther-Társaság könyv- 
kereskedésében Budapest, Szentkirályi 

utca 51.

Csite Károly Djabbkönyvei:
Piros alma. Népszínmű három fel

vonásban. Ara . . . 14 K
Díszpéldány ára . . .  22 K

Betlehemi pásztor. Karácsonyi me
sék. Új bővített díszes kiad. Ára 5 K 

Tóth Lidi. Népszínmű egy felvo
násban. Ára . .. . . 5 K

Csere leány, csere legény. Elbe
szélések. Ára . . . 16 K

Magyar szív. Elbeszélések. Ára . 8 K
Jézus a szívekben. Legendák, me

sék. Á r a ...............................5 K
Megrendelhetők Csite Károlynál Körmen
den, avagy lapunk kiadóhivatalánál. — 
Ajánlott küldésnél 2 korona 50 fillérrel 

több küldendő.

Eladó szántóföld.
Ostffyasszonyfai (Vas m.) határban 

mintegy 23,000 □ *ö l kitűnő rába- 
menti szántóföld azonnal eladó. —  
Bővebb felvilágosítások Teleky János 
segédjegyzőnél Sopronmagyarkeresz- 
túrott. 2—3

A Rábaközben 24 kis hold szántó
föld csinos lakással együtt azonnal

Ajánlunk azonnali szállításra
Rangoon-Rizst,
ab S zen tgo tthárd , zsákokban.

LIPP és LACKNER
SZENTGOTTHÁRD.

AJK '  diót, babot, borsót, lencsét, kölest és minden terményt legmaga
I ^ l C l I V w l j  .. ....sabb áron veszünk. -

Sürgönyeim: L A C K N E R . L I P P  és L A C K N E R
kereskedelmi üzlete, S z e n t g o t t h á r d .

Nyomatott Wellisch Béla villanrüzeraü könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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F a la id * sze rkesz tő  
é . k ia d d :

SZALAY MI HÁLY.
T á re s z e rk e s z tő :

NÉMETH KÁROLY.

K é z ira to k  L o vA szpe toná ra  
(V e izp ré m m e g ye ), e lő fl- 
za téal d ija k , re k la m á c ió k  
a H A R A N Q 8ZÓ  k ia d ó h iva 
ta lá n a k  S z a n tg o tth á rd ra  
(Vm. várm egye) kü ldendők.

E lő fize té s t e lfo g a d  
m in d e n  avang. le lk é t*  é . 

ta n ító .

W

E V A N G É L I K U S  N É P L A P .
Alapította: Kapi Béla 1910-ben.

S ze rke sz ti •  a k ia d ó h iv a 
ta l v e z e tő je :

C Z 1 P O T T  Q É Z A
8 Z E N T O O T T H Á H D  

(V a .vá rm e g ye .)

A „ H a r a n g .z ó "  e lő fiz e té s i 
á ra :  f é l  é v r e  közve tle n  
kü ldésse l 2 0  k o r., c s o p o r
tos  kü ldésse l ( legkevesebb  

10 p é ldány) 16 k o ro n a .
A „H a ra n g s z ó “  te r je s z 
tésé re  b e fo ly t  a d o m á n yo k 
b ó l szó rványba n  lakó  h í
ve inknek Ingyenpé ldányo- 

ká t kü ld ü n k .
M e g je le n ik  m in d e n  v a s á r

nap .

A „ D U N Á N T Ú L I  L U T H E R - S Z Ö V E T S É G "  H I V A T A L O S  LAPJA.

Luther.
Törd szét koporsód, szellem-óriás 1 
ím üdvözölve, népek költögetnek.
Irigy idő sírt hervadt testnek ás, —
Négy századév nem árta nagy nevednek. 
A forgó árban, amint zúg a hullám,
Föld koszorúja s ég csillagja hu llvá n : 
Rendíthetetlen’ állsz Te fent a szirten, 
Zengvén: „E rős várunk nekünk az Isten!"

Az Isten fénylett rémes éjjelen,
Ihlett szívében választott nagyoknak;
Az ős teremtö-szó hangzék: legyen 1 
S világosság sugári szétragyognak.
Hitnek tüzétől megrendül az ég s föld,
S új élet árja mindent áldva b é tö lt: 
Magasztos eszmék készülnek tusára,
S a győzelemnek áros lészen ára.

Döng már a harcban wittenbergi vár, 
Kilencvenötnek súlyos fegyverétül;
Európa forr, mintegy szülésre vár,
S szegletkövén Sión, e rom felépül.
A szent hajdannak im ég csipkebokra,
S jó illa t árad, száll az égi bo ltra ;
Szó zúg viharral, mintha az egekbül, 
Apostolok pünkösdi nyelve zendül.

Istennek háza, e roppant világ,
Oszlopain megindul az Igére ;
Szent lelkestílés, m int sas, égre hág,
S m illjók epednek élet-friss vizére.
Bételve hittel és csodás erővel,
A küzdők serege mindnagyobbra nő f e l : 
„Ha a világ mind ördög volna" — dallal, 
Kész szembe szállni a tüzes pokollal.

A bátrak élén Krisztus a vezér,
És üdv-sóvárgón mind nyomába mennek ; 
És nincs előttük rém, halál, veszély, 
Tekintetök függ kárpitján a mennynek. 
Luther,Meianchton,jobbján bölcs Frigyesnek 
És Zwingli, Béza, Kálvin égre esdnek: 
Áradj k i fény, igazság, égi béke!
S fut a homály s tisztul a bűn vidéke.

Vak éjszakán virágzott a gonosz,
S éjféli órán ült üdére a népen.
Világ 1 tenbünöd átka ostoroz,
De irgalomnak pírja ég az égen.
A nap közelget, pirkadván a hajnal,
S köszönti ég-föld vágyó szent sóha jja l; 
A nap tündöklik és nem megy le többé, 
Fénye- s hevénél hevülünk örökké.

Luther I jövőnek írt s szólt szellemed,
A Lelkek-Lelke ihleté meg a jkad ;
Nincs, aki bírna tenni ellened, ■

Szív, elme s e llen : megbűvölve hallgat 
A szikla-hitnek fundamentomára 
Épül Sionnak óriási v á ra ;
Az örök Ige győz poklon, veszélyen — 
„ I t t  á l lo k ! Isten engem úgy segéljen!“

Megálltad, Nagy, a próba nagy tűzét,
S emléked áldják fényes ezredévek; 
Pálmád a bősz vihar sem tépi szét,
A csillagokban is zeng rólad ének!
A tiszta lelkek ott az üdv honába’,
Szent dalt vegyítnek szférák himnuszába, 
S a dal visszhangzik m indörökre itten — 
Zengjük: „E rős várunk nekünk az Isten!*

Sántha K á ro ly .

Sikoltás az éjszakában.
Ünnepi cikket kellene írnom a re

formáció emléknapjára. De erre sem 
kedvem, sem bátorságom. Nehéz ma 
komoly evangélikus embernek diadal
mi hangot venni az ajkára. Ehhez 
nagyfokú könnyelműség, vagy meg
rögzött képmutatás kellene. Jobban 
hozzánk illik ma a sirató ének; de 
már-már erre való jogunkat is elját- 
szuk. Siratásra csak a szerencsétlen
nek van joga; de nincs a gondatlan
nak, a hűtelennek, a megátalkodott
nak, aki maga okozta a megsiratott- 
nak vesztét. Az ilyennek csak a késő 
szégyen, a marcangoló önvád s az 
utódok átka marad.

S az a legmegdöbbentőbb, hogy 
még erre sem tudunk ráeszmélni. 
Nekünk már minden mindegy. Ret
tentő nehéz éjszaka ereszkedett ránk. 
Dermesztő álomban a pásztorok, a 
nyáj. Alva járunk a ránk leselkedő 
veszedelmek között. Torkát tátja kö
röskörül a halál s mi fásultan, zsib
badtan, a menekülés vágyátóUs meg
fosztva, behunyt szemmel megyünk 
az elnyeletés felé.

Mintha csak oda jutott volrfa egy
házunk, mint a romlásba vakon ro
hanó Jeruzsálem. Mivel nem tudtuk 
a javunkra szolgáló időt megbecsülni,

sőt még e mostani napokon sem tu
dunk észre térn i: mintha csak vak
sággal vert volna meg büntetésül az 
Isten, hogy ne is láthassuk már se 
a ránk váró veszedelmet, se a mene
külés útját.

Ebben a nehéz éjszakában csak 
itt-ott villan fel néha valami fény és 
szakad fel egy-egy haláltól borzadó 
sikoltás.

Ilyen ez a levél, amelyet egyik 
legképzettebb és legérzékenyebb lelki
ismeretű fiatal lelkészünktől kaptam, 
mikor közöltem vele, hogy egy komoly 
hitti, közös ismerősünk a methodis- 
tákhoz pártolt.

A nevek elhagyásával itt közlöm 
az erre vonatkozó sorokat: » . .  .Meg 
tudom szegény fiút érteni s nem cso
dálom, ha majd egyre több és több 
eleven hitü egyháztagunk itthagy 
még. A szarvas a tiszta vízre megy, 
ahol szomját olthatja. A legértékesebb 
embereink itthagynak, mert nem tud
nak nálunk elég hittel teljes környe
zetet találni. Ti Dunántúl áldott vi
dékén tán nem érzitek ezt annyira, 
mint mi. Hidd el, hogy néha sötét 
alkonyaikor, mikor leszorít a porba 
az előttem álló bűntömeg megmoz- 
díthatatlansága s én kétségbeeséshez 
közel keresek segítséget valahol, kény
telen vagyok azt érezni: Istenen s az 
ellenségen kívül nincs körülöttem 
ember senki . . .  senki. Nem érzem, 
hogy egy élő szervezetben: az evang. 
egyházban élek. Egyedül vagyok, 
mint a poszton álló katona, akit 
veszni hagynak társai. Nem érzem 
az evang. egyház létezését, mert nem 
érezteti velem semmivel. Nincs egy 
bátorító szava sem felém. Csak a 
»Harangszó«-tok csendül meg a »Jó 
Barát< fog kezet, de ez egyik sem 
elég az igen szomjas lelkeknek. A 
kevesebb igényüeknek szólnak. Az 
én zaklatott szívemnek nem adnak 
olajat, lázas homlokomra nem tesznek
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borogatást, kezemet nem fogják meg: 
Bátran ! nem vagy egyedül! Tudod-e, 
hogy mint adminisztratív szervezetnek 
létezését sem érzem a forradalmak 
óta egyházunknak. . .  Ellenben érzem, 
hogy van — persze sok hibával, de 
él — a ref. egyház, a Bethánia, a 
baptisták, a methodistálc, a szekták 
és kísértenek, mint a hideg éjszaká
ban botorkáló vándort a meleg haj
lékból, terített asztalról kivetődő 
lámpafény.

Ne gondold, hogy ez szubjektív, 
túlideges érzékenység. Volt alkalmam 
beszélni egy vallástanárral s egy me
nekült lelkésszel s mindkettőből ön
ként sírt fel ez a panasz. Te is ve
zérembere vagy egyházunknak. Csi
náljatok valamit, mert meghalunk! 
Az egyik megalkuszik, a másik kö
veti lelke kínzó szomjúságának irá
nyítását és beáll a szektákhoz. Mondd, 
mért késik a beharangozott »Jövendő« 
című egyháztársadalmi lap megindí
tása? Vagy csak a jövendő zenéje 
ez is? Mért nincs egy egyházi la
punk? Nincs papir, pénz? Dehogy 
nincs! Akarat nincs! —  . . .  Bocsáss 
meg, hogy annyit háborgattalak. M a
gam sem gondoltam, hogy ennyit fo
gok írni. De egy ma reggel idevo
natkozó tapasztalatom s az áttérés 
esete kirobbantotta belőlem ezt a régi 
keserűséget. Nem az illető igazolá
sára írtam, nem helyeslem lépését. 
Nem is rajtad akarom követelni mind
ezeket a mulasztásokat. Isten ments! 
Csak a szívemet öntöttem ki, amely 
tele volt, mert családomat nem kese

rítem vele s Istenen kívül nincs kivel 
beszélnem e rr ő l . . . «

Micsoda lelki harcok állhatnak 
ezek mögött a sorok mögött 1 Micsoda 
emésztő szeretet ég ezekben a keserű 
szavakban evang. egyházunk és né
pünk iránt I Ne nyugodjunk bele sor
sunkba 1 Ne menjünk egykedvűen, 
akarat nélkül a halálba I Lendüljünk 
ki nyomasztó hatalmából az életbe, 
a szebb jövendőbe I Ne hagyjuk egye
dül viaskodásukban a legjobbakat I 
Ne engedjük a hitetlenek és szekták 
által széjjel málasztani egyházunkat I

Mennyire igaza van, hogy ami 
történik s gmink van, mind nem elég 
a nagy betegség orvoslására. Mi 
érezzük legjobban, hogy hatalmas 
evang. sajtóra volna legégetőbben 
szükségünk.

Sajnos, Dunántúl is csak távolból 
látszik olyan áldott vidéknek. Itt is 
nyomasztó az élettelenség, a hitetlen
ség éjszakája s itt is aratnak a kü
lönböző szekták. Most írja egy másik 
komoly fiatal lelkésztársam, hogy 
Tolnában van olyan község, ahol a 
baptisták istentiszteletét háromszor- 
négyszer annyian látogatják, mint az 
evangélikusokét.

Ha egyrészt rossz helyre vannak 
is címezve az idézett sorok, mert én 
vezérember nem vagyok, másrészt jó 
helyre jöttek, mert én is hasonló lelki- 
állapottal gyötrődöm egyházam és 
hazám romlásán s én is sokszor 
csaknem kétségbeesve érzem, hogy 
egyedül vergődöm s nem lehet ezt 
a halálos kábultságba esett lomha

i t í r c a . m

Eberhard úr, a pohárnok.
I r ta : H e y s e P á l (jeles német költő).

Odenwaldban a vár ura,
Hős Eberhard, a pohárnok,
Szól nejéhez: »Majd én hamar 
Tőrt vetek a jó madárnak.

Nagy pártfogóm, az érsek úr,
Nekem komoly szót üzene,
Hogy úgy hírlik, már frank földön 
Csattog a szász fülemile.

Útra kelek és elfogom 
Luthert, a nagy eretneket.
Én Jézusom, Szűz Máriám,
Ebben ti is segítsetek I

A pokoli veszett ebet 
Csíphessem csak egyszer nyakon :

Szájkosarat vetek rája,
Hogy ne marjon s ne ugasson 1«

Sebtében hát Eberhard úr 
Lóra ül nagy szolganéppel 
S elindulván, a frank földet 
Átkutatják szerteszéjjel.

Korcsma volt az út mentében 
S betérve azt veszik hírül,
Hogy másnap a Márton barát 
Épp erre jön Wertheim felül

A pohárnok áldja Istent 
S a szolgáknak parancsot ad, 
Hogy hamar a szobájába 
Egy jó kanna bort hozzanak.

Hosszú az éj, úgy gondolja, 
Imádkozik majd és böjtől, 
Szerencsét a nagy fogáshoz 
így remél ő az Istentől.

S míg Eberhard fel- s alájár 
Mécsvilágnál félhomályban,

tömeget megmozdítani és eszméletre 
téríteni. Mintha a mi sorsunk már 
végkép betelt volna. Mintha mi vol
nánk azok a gonosz vincellérek, akik 
nem tudtuk beszolgáltatni a ránk bí
zott szőlő gyümölcsét, ezért elvétetik 
tőlünk és másoknak adatik.

De míg ilyen haláltól borzadó si
koltásokat hallok és ilyen komoly 
felelősséggel gyötrődő, dolgozó lelke
ket látok, addig érzem, hogy elszige
teltségünk mellett sem vagyunk telje
sen egyedül és ha itt is, ott is bele
ragad egy-egy kéz a mozdíthatatlan 
tömegbe: egyszer csak mégis meg
mozdul egyházunk és visszanyeri az 
élethez való akaratát.

Pásztorok, hívek, ébredjetek 1 Ve
gyétek eszetekbe legalább e ti mos
tani napotokon, a tizenkettedik óráto
kon, amelyek még javatokra szolgál
hatnak, hogy láthassátok a környező 
veszedelmeket és megtalálhassátok a 
kivezető útakat!

Minden jel arra mutat, hogy új 
reformáció előtt állunk. Ha meg nem 
tudunk reformálódni, mások végzik 
el nélkülünk, ellenünk. Akkor csak 
tegnapunk volt, de a holnapot mások 
ragadják el előlünk 1

Szalay Mihály.

Evangélikus tanító nagy gyakor- 
lattaf ajánlkozik oly községbe, hol 
8 — 10 polgári iskolai növendék 
volna, kiket magán úton előkészí
tene vizsgára. A jánlatokat Ném et 
Sándor Budapest Vili. kér., Nefe
lejcs utca 24 . II. 25.

Hallja, hogy szent ének zendül 
A szomszédos kis szobában.

Vidáman, majd búsan hangzik, 
Fölséges egy melódia;
Eberhard úr, a pohárnok 
Nem hallott ily szépet soha.

Hit, bizalom, vígasztalás,
Szent öröm van e hangokban:
A pohárnok lelke épül 
És a szíve meg-megdobban.

Amint elszállt a végső hang, 
Eberhard mond áment rája,
Az pedig bent most másba kezd: 
Buzgó, forró imádságba.

Ügy szól, mintha a dacos szív 
Gúnyolna ,ős ellenséget ;
Ügy szól, mintha a félénk szív 
Keresné az Istenséget.

Oly nagy hittel esedezik, 
Felköltené, aki meghalt;
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A honszeretet.
Irta: Gyurátz Ferenc.

1848-ban űj áldozatkészségben 
nyilatkozott meg a honszeretet. Az 
idő intő szavát megértve a nemesi 
rend önként lemondott előjogairól. 
Befogadta az alkotmány sáncaiba az 
addig ezen kívül állott népet is, meg
osztotta vele a jogokat ’s a közteher 
viselést. Ezzel szélesebb alapra he
lyezte az alkotmányt, közkinccsé tette 
a polgárszabadságot. Az uralkodóház 
azonban osztrák környezetének taná
csára ellensége lett az alkotmánynak, 
elvetette az ezt biztosító, már szente
sített törvényt s’ támadásra hívta fel 
ellenünk a nemzetiségeket. A csaló
dott nemzet a szabadság lángszavu 
apostolának, Kossuthnak buzdítására 
fegyvert fogott törvényen alapuló jo
gai védelmére. A nemzeti zászlók 
alatt a honszeretettől lelkesített hon
véd sereg csatáról csatára, győzelem
ről győzelemre haladva verte le ellen
ségeit. Ekkor a dinasztia az óriás 
orosz birodalom urát, a cárt hívta 
segítségre s a két császárság egye
sült erejével szemben a nemzet el
vesztette a függetlenségi harcot. De 
az erkölcsi diadal az övé maradt. A 
szabadságért hősiesen vívott küzdel
mét a népek rokonszenve kísérte. A 
szabadságharc emléke által nevelt 
nemzeti önérzet 1867-ben kivívta a 
magyar alkotmány elismerését.

Ily erővel imádkozni
Nem hallott még hős Eberhard.

Áment mond az imádkozó 
S nagy lesz ennek a visszhangja: 
Eberhard űr ajtót nyit rá,
Hogy szomszédját megláthassa.

Szerény lovas-zubbonyt visel, 
Nincs semmi feltűnő rajta,
Nyílt, bátor a tekintete,
Olyan vándorlovag-fajta.

Ámde amint Eberhard űr 
Párbeszédbe kezdett vele,
Látta, bármily szerény ember,
De nagy, fennkölt a szelleme.

Szóltak Isten igéjéről 
És emberi találmányról;
Feltűnt, hogy a vándorlovag 
Annyit tud a bibliából.

Folyt a beszéd egész éjjel,
A szolganép pihenhetett,
Eberhard feledte dolgát,
Sót inni is elfeledett.

De hajnali kakasszóra

1914-ben kitört a világháború, 
melyben Ausztria Magyarországgal 
együtt mint Németország szövetségese 
vett részt. A magyar a hosszú, véres 
küzdelemben mindenütt kitűnt bátor
ságával. Barát és ellenség elismerés
sel beszélt vitézségéről. Végül a köz
ponti hatalmak ereje a többszörösen 
nagyobb számú ellenségekkel vívott 
harcon kimerült, letört. De joggal 
mondhatjuk, hogy a magyar hadse
reget nem az ellenség fegyvere verte 
le, hanem a hazát, egyházat meg
tagadó nemzetközi szélső szociáliz- 
mus mételyezte meg veszedelmes ta
naival ’s vette reá a honáról, elődei 
hűségéről megfeledkezésre, úgy hogy 
fegyverét elhányva szétbomlott

Ennek következtében védelem nél
kül, nyitva állottak a hon határai az 
ellenség előtt. Itthon a zavar, felosz
lás jelei tűntek fel minden téren. Az 
előtérbe jutott szociáldemokrácia ki
kiáltotta a köztársaságot ’s elnökéül 
gróf Karolyi Mihályt. Ä szociáldemo
krata kormány sem belül rendet te
remteni, sem kívül tekintélyt szerezni 
’s az ország épségét biztosítani nem 
tudván, néhány hónap múlva lejárta 
magát ’s 1920. március havában át
adta helyét a proletárdiktatúrának. 
Ez a tulajdonjog megszüntetését, az 
egyházak megsemmisítését, a hon- és 
szabadságszeretet kiirtását vállalta 
feladatul. Zsarnokfosztogató rendsze
rével, a honfiak kegyetlen üldözésével

Ó is kezdett feleszmélni 
És szólt! >Oh mint felvidítál,
Kár, hogy búcsút kell már venni.

Luthert, a bősz Antikrisztust 
Kell énnekem utolérnem 
És mivel te szent ember vagy, 
Munkámhoz áldásod kérem.«

> »Ha más dolgod nincs -  szólt amaz -  
Ezt hát nyomban elérheted ;
Akit kergetsz, előtted áll,
Elfoghatod, megkötheted.««

Eberhárdnak könnye csordul 
És felkiált: »Ügy segéljen!
Én tégedet akartalak,
S te fogtál meg íme engem.

Ejts hát foglyul mindörökre,
Mind testemmel, mind lelkemmel 
És jer velem kastélyomba,
Hű nómhöz, jer, siessünk el.

Nagy ég! M it szól majd pártfogóm, 
Az érsek úr s mi lesz veler 
Ha hallja, hogy Odenwaldban 
Csattog a száz fülemilel«

Fordította: Payr Sándor.

átkozottá tette nevét ’s ötödfél hónapi 
uralom után megbukott. E változások 
alatt az ellenséges kapzsi szomszé
dok, csehek, románok, szerbek mint 
zsákmányon osztozkodásra özönlöttek 
védtelen maradt hazánkba ’s ennek 
legnagyobb részét megszállva, gazda
sági eszközeitől, ipari, gyári, vasúti 
felszerelésétől megfosztották, termését 
elrabolták.

Most a magyar kirablottan, gazda
ságilag tönkretéve, megcsonkított ho
nában Ínségtől ostromolva gyászol 
egykori jó hírnevének, jólétének rom
jai felett. Tört reménnyel, csüggedten 
elfogadd az ellenségtől diktált békét, 
mely hazájának legnagyobb részét 
ellenséges szomszédainak ajándékozta 
zsákmányul.

Be kell vallanunk, hogy a hon
szeretet megbénulása, az erkölcsi 
kötelékek meglazulása, idegen iste
neknek —  a szerencsejavaknak, nye
reségvágynak bálványozása-törték le 
nemzetünknek magasbra vívó szenve
delmét s gyöngítették meg önfeláldo
zásra készségét a szent ügyért ’s 
rántották le a szégyen, nyomor ör
vényébe.

Szomorúan kérdezi a honfi: de
rül-e még szebb jövendő Árpád ho
nára. ..?

A válasz e kérdésre így hangzik: 
Ha nem tartja népünk lelkét béklyó
ban az önzés, ha a honszeretet lesz 
vezércsillaga, a haza és ennek szabad
sága előtte a főcél, melyért nemcsak 
filléreket, de vért és életet is kész 
áldozni, ha a hon oltára körül egy 
szívvel, lélekkel egyesülve, testvéri 
egyetértéssel ’s az igazság diadalába 
vetett hittel növelik a honpolgárok 
a nemzetfentartó erőt: akkor a ma
gyar megtalálja az utat, mely mai 
szánalmas helyzetéből kivezet. Akkor 
honszeretetével minden akadályon 
diadalmaskodva az elhunyt apái vé
rétől annyiszor áztatott hazai bildet, 
amint elődeitől átvette, sértetlen ha
tárokkal, szabadságban hagyhatja 
drága, szent örökségül utódainak.

(Vége.)

Miért támogatom és terjesztem a 
Harangszót ?

Mert a mai válságos időben 
ez az egyetlen néplap, amely az 
evangélikus közönséget tájékoz
tatja, erősíti és a távollevő hitro
konokat közel hozza egymáshoz t

Mert ennek támogatása és 
terjesztése minden egyházát sze
rető embernek érdeke és köte
lessége!

Mert ez a mi lapunk s támo
gatását mástól. nem várhatjuk!
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Az egyetemes papság ebe és an
nak gyakorlati jelentősége.

Irta: Balikó Lajos.

Október 31 -ike a reformáció ünnepe 
amely ünnepen múltba száll a lel
künk. Visszapillantó szemünk előtt 
megelevenedik az a rég letűnt kor, 
amely az egész emberiség, de külö
nösen a keresztyén világ életében 
emlékezetes marad mindenkor. Ha az 
évek múlása megváltoztatja is azt a 
mértéket, amellyel az embereket, az 
eszméket, a törekvéseket, az esemé
nyeket mérjük és felettük ítéletet mon
dunk ; ha az, ami egykor nagynak 
és magasztosnak látszott, az utókor 
szemében eltörpül és jelentéktelenné 
válik is : a reformáció tényét, eszméit, 
sőt még vezérlő alakjait is az ilyen 
változás nem érinti. A reformáció 
feledésbe nem merülhet soha, sőt 
még jelentőségéből sem veszíthet, 
mivel a reformáció nem egyszerű 
tünet, nem puszta esemény, hanem 
annál sokkal több: az örökkévaló is
teni léleknek a történelemben való 
megnyilatkozása. Mivel pedig az is
teni lélek élő és életet fakasztó, azért 
a reformáció is tulajdonképen új, az 
előbbinél magasabb jellegű élet. Ere
deti alakja szerint ez az élet a val
lásosság terén lépett fel, minthogy 
azonban a vallás az emberiség éle
tének központját jelenti, azért az új 
vallásos élet minden más körre is 
kihatott, ott is változtatott, irányított, 
ott is új útakat nyitott és új célokat 
tűzött ki. Ha a reformációnak egész 
jelentőségét méltatni akarnánk, akkor 
olyan munkát vállalnánk magunkra, 
amellyel megbirkózni egy rövid fejte
getés keretében sehogy sem lehetne. 
Szükséges tehát, hogy korlátozzuk 
magunkat s a reformáció által létre
hozott változások tömegéből csak azt 
ragadjuk ki, ami egyrészt alkalom
szerű, másrészt pedig —  főbb voná
sokban legalább —  ki is meríthető. 
Ez a szempont vezérel bennünket, 
amikor a reformáció egyik vívmá
nyáról : az egyetemes papság elvéről 
és annak gyakorlati jelentőségéről 
kívánunk szólani.

A reformáció áldásait élvező ke
resztyének előtt ez a kifejezés: »egye
temes papság« nem ismeretlen. Sok
szor hallották ezt emlegetni, nem 
egyszer maguk is használták és hasz
nálják, s mindenkor bizonyos büszke
ség, bizonyos boldogság tölti el szí
vünket ennek hallatára. Föltehetem 
ovábbá azt is, hogy a legtöbben jól

tudják: az egyetemes papság elve 
nem különös lutheri, hanem egyete
mes keresztyén elv. A reformáció ér
deme itt is az, hogy az elfeledett és 
eltemetett igazságot az évszázados 
törmelékrétegek alól előkereste és 
jelentőségének megfelelő megbecsü
léshez juttatta. De ha az »egyetemes 
papság elve« mint kifejezés ismeretes 
is, mégis helyén való lesz vele fog
lalkozni, mivel könnyen megeshetni, 
hogy a kifejezésben levő eszme, gon
dolat, igazság és tartalom nem min
denki előtt és nem is elegendőképen 
világos.

Lássuk tehát, mit jelent ez az elv? 
Ha tartalmát meg akarjuk állapítani, 
akkor a >pap< és »papság« szónak 
a jelentőségét kell első sorban tisz
tázni. Az első lépés tehát az, hogy 
megértsük, milyen feladatot, milyen 
tisztet és munkát foglal magában a 
»pap« szó, vagy más szóval tisztáz
nunk kell a papnak szerepét, hivatá
sát és jelentőségét.

Köztudomású, hogy a papoknak a 
vallási élet terén volt fontos szere
pük és hogy minden vallásnak meg 
voltak a maga papjai. Pap nélküli 
vallást a történelem nem ismer. Ugyan
csak köztudomású az is, hogy mi volt 
a papok teendője, t. i. a felsőbb ha
talmakkal való kapcsolatnak a létre
hozása és fenntartása, ami különös 
cselekmények által történt. Ennek a 
cselekménynek neve: áldozás. A pa
pok tiszte mindenkor az volt, hogy 
áldozzanak s ez egyúttal nékik ki
zárólagos joguk é3 kiváltságuk is volt. 
Csak a papok áldozhattak, de ők vi
szont arra is voltak rendelve, hogy 
áldozzanak. Ezt a cselekvényt úgy 
végezték, hogy arra nekik megbíza
tásuk volt. Megbízatásukat persze 
nem emberektől kapták, hanem attól 
az istenségtől, amelynek szolgálatá
ban állottak, legalább is ez volt a 
felfogás, amellyet nemcsak a nép osz
tott, hanem maga a papság is. Ha 
az isteni elhivatást okmányszerüleg 
igazolni nem lehetett is, de mindig 
az volt a meggyőződés, hogy a pap
ságot az istenség szemelte ki. Pappá 
nem tehette magát senki, hanem min
den történeti vallásnál a pap annak 
született, mert hiszen mindenütt meg
volt a külön papi osztály, amelyből 
kilépni, vagy amelybe bejutni nem 
lehetett másként, mint származás, il
letve elhalálozás által. Amikor a pap 
áldozott, akkor az istenséggel érint
kezett s az istenséggel csak ő érint
kezhetett, épen mivel ő kiválasztott 
volt. Az egyes, valamint az egész

népközösség is csak a papi közvetí
tés által juthatott az istenséggel érint
kezésbe, úgy, hogy a pap nemcsak 
a nép képviselője, hanem egyszer
smind az istenség megbizottja is volt, 
ami más szóval azt jelenti: a pap 
közbenjáró, ő a kapcsolat az istenség 
és az ember között, és mint ilyen 
föltétlenül szükséges, őt mellőzni, őt 
mintegy megkerülni nem lehet és nem 
szabad, összefoglalva most már mind
ezt, azt mondjuk: a pap tiszte az 
áldozás s a pap mint áldozó közben
járó Isten és ember között, más, mint 
pap az istenséggel hathatósan nem 
érintkezhetik.

Ha ezt megértettük, akkor az egye
temes papság elve már világos lesz 
előttünk. Ez az elv azt jelenti, hogy 
külön pap és papság nincsen, hanem 
minden ember papi méltóságot visel 
és tölt be. Jól értsük meg a dolgot: 
az elv értelme nem az, hogy pap 
nincsen, hanem ellenkezőleg az : min
denki pap. Eszerint az a méltóság, 
amely egyébként csak egyes kivált
ságosak osztályrésze volt, minden
kinek közös kincse.

(Folyt, köv.)

Olvassuk a bibliát.
Zsolt. 119, 105.:

Hol biblia a házban nincs,
Hiányzik ott a legfőbb kincs. 
Tanyát a sátán ütött ott,
De Isten nem lel hajlékot.

E rovatunkat a mai számtól kezdve 
kibővítve kapja az olvasó. Meg vagyunk 
ugyanis győződve, hogy — amint a refor
máció előtti lesülyedésből a bibliához való 
visszatérés emelte fel az emberiséget — 
épen úgy porig alázott magyar nemzetünk 
is nem szépen csengő, de csak szavaknak 
mai adó keresztyén jelszavakból, hanem a 
bibliához való visszatérés által magasztal- 
tatik majd fel. Nem új dolgot akarunk. 
Csak egy régi, eltemetett kincsünket k i
ásni. Újra életre kelteni azt a régi szép 
szokást, hogy reggel munka előtt, este 
munka után összeült a család, asztalra 
került a biblia, énekeltek, imádkoztak, ol
vastak a bibliából, a családfő megmagya
rázta, azután újra kérték az Úr segedel
mét, énekeltek s csak úgy mentek reggel 
munkára, este pihenésre. Ma már nem 
érünk rá ? Nem igaz! Luthernek több dolga 
volt, mint akármelyikünknek, mégis ráért 
mindennap. A testünk táplálására tudunk 
időt szakítani minden nap és a fontosabb
nak, a léleknek táplálására sehogyse jutna 
idő? Minden napra kap itt az olvasó egy 
szentírási helyet s egy pár hozzáfűzött szót. 
Ezt olvassa el reggel azért, hogy aszerint 
rendezhesse be aznapi életét, de este is 
azért, hogy megvizsgálja magát, betartotta-e 
az írás parancsát? A hozzáfűzött pár szó 
senkit sem ment fel a szentírási hely fölött 
való gondolkodás kötelessége alól. Csak 
jó barát akar lenni, mely útba akar igazi-
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tani. Az utat azonban kinek-kinek magá
nak kell megtenni.

Isten áldja meg gazdag aratással az itt 
elvetendő magvakat!

Reformáció.
Okt. 31. Máté 6 . 2 4 .  Hiába volt refor

máció, ha mi a régiek maradunk. Meg kell 
magunkat reformálni. A munkát ott kell 
kezdeni, ahol Luther és a 95 tételt, a meg
térésen. Megtérni annyi, mint Isten uralma 
alá rendelni az életet. Több urunk nem 
lehet. Ki a te urad?

János I. lev. 5 . 4—5. A reformációt a 
hitünkön kell folytatni. Van-e olyan hited, 
amely legyőzi legalább csak a kisértéseit 
ennek a világnak?

János 14 .i. Jézus e szavakkal az el
válás fájdalmára akarta előkészíteni tanít
ványait. Van-e oly hited, hogy nyugodt 
szívvel tudod hordozni az e világ által 
okozott fájdalmakat?

56. zsoltár 1— 12 Ha veszedelmek kör
nyékeznek, szerencsétlenségek fenyegetnek, 
sötét előtted a jövő és mindenki elhagy, 
tudod-e egyedül Istenre bizni magadat? 
De nem kényszerűségből! Ha nem, nincs 
elég hited.

II Királyok 21 . 1—0. Manasse babonás 
volt. Minden babonaság pogányság s a hit 
hiányának mutatója. Hiszed-e, hogy meg- 
igézhetnek, szemekkel megronthatnak, vagy 
valami más babonában nem szenvedsz-e? 
A hívőnek nem szabad babonásnak lenni!

V. Mózes I8 . 10— 12 Ne járj tudós asz- 
szonyhoz, se halottidézőhöz, ez utálatos 
az Úr előtt s szintén csak a hited fogya
tékosságát mutatja.

János 5 . ju. Boldogító hitünket, üdvös
ségünk reménységét, a hit által való meg- 
igazulást mind a bibliából merítette a re
formáció. Fogadd meg e napon, hogy 
ezentúl mindennap olvasod a bibliát. Ün
nepeld meg a reformáció emléknapját más
kor is, ha nem vasárnapra esik is.

Nov. 1. I. Sámuel 16.7. A reformáció 
hozta létre egyházunkat, mely édes anyád
ként gondoz. M it adsz neki érte? Pénzt? 
Isten nem az emberek szerint méri a pénzt. 
Olvasd el Lukács 2 1 .1—4.

Nov. 2. I. Korinthus 13.3  Időddel, 
munkáddal szolgálsz egyházadnak ? Ennek 
is nem az a mértéke, hogy mit teszel, 
hanem hogy miért teszed?

Nov. 3. 51. zsoltár 19. A legkedvesebb 
áldozat, amit Istennek s benne egyházad
nak adhatsz: a szíved, a lelked. Odaadod-e 
bűnbánó engedelmességgel, hogy kiábrá
zolja benned Krisztust ? Nem vagy jó evan
gélikus, csak hallgatója vagy az igének.

Nov. 4. Jelenések 2 . 10. Egyházadnak 
hűséget fogadtál konfirmációdban Hű légy, 
még akkor is, ha teljesen egyedül állasz 
ev. hiteddel. Ne engedd bántani! Hű vol
tál hozzá mindig?

Nov. 5. I. Péter 2 . 9. Az egyház lelki 
munkáját nem szabad csak a papra hagyni. 
Te is pap vagy. Ez az egyetemes papság 
és a reformáció vívmánya. Megtéritettél-e 
legalább egy embert már?

Nov. 6 . I. Korinthus 3 .8—u. Isten nem 
szereti, ha a kér. felekezetek torzsalkod
nak. Ne gúnyold a más vallását. Sohse 
gúnyoltad ?

Nevelőnőnek ajánlkozik evangé
likus 1— II. oszt. gyermekek mellé, 
oki. óvónő, németül tisztán beszél. 
Cím a kiadóhivatalban. 2—3
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H E T I  K R Ó N I K A .
A nemzetgyűlés az utóbbi napokban 

ismét szenvedélyes kitöréseknek volt 
színhelye. Nagy kavarodást idézett elő. 
többek között Kovács J. István felszólalása, 
ki a királyválasztás kérdését érintette, 
nemkülönben izgatottság támadt Rupert 
interpellációja nyomán a Landau ügyben. 
A szőnyegen levő törvényjavaslatok, ezek 
között a béke ratifikálásáról szóló törvény- 
javaslat letárgyalása után a földbirtok
reformra kerül a sor.

A keresztény kurzus és a katholi- 
cizmus. A katholikusok országos gyűlése 
alkalmából Bangha Béla jézsuita atya há
romnapos konferencia sorozatot tartott 
„A keresztény kurzus és a katholicizmus“ 
címmel. A katholikusoknak eme harcos fia 
előadása folyamán többek között a követ
kezőket mondotta: „annak a mély és hit
életi keresztyénségnek, amelytől egyedül 
várhatjuk a társadalom újjászületését, 
voltaképpeni fentartója a katholicizmus. . .

A destrukció elleni küzdelemben a 
katholicizmus vezetett mindig. A vallási 
egyenlőség és egyházi legimitás elvét a 
katholicizmus őrzi. Szeretettel ápoljuk a 
nem katholikus keresztények ébredését és 
csatlakozását a destrukció elleni küzdel
münkhöz, de teljes eredményt, igazi keresz
tény újiáébredést csak akkor válhatunk,' 
ha majd egyszer ismét egy akol lesz és 
egy pásztor.“

Akinek füle van a hallásra, hallja mit 
mond Bangha páter és hogy tulajdonkép
pen mit is jelent az, amit ő mond. Hogy 
egy Bangha így beszéL azon nincs mit 
csodálkoznunk, értjük. De azt aztán igazán 
nem értjük, hogy a keresztény felekezetek 
együttműködését Bangha többszöri elszó
lása következtében, hogy is gondolják az 
illetékes körök. Mi ezúttal csak a tényt 
szögezzük le, hogy mi ígéretünkhöz híven 
„ünneprontók“ nem voltunk.

Magyar asszonyok a finn asszonyok
hoz. A Magyar Asszonyok Nemzeti Szövet
sége a finn asszonyokhoz kiáltványt intézett, 
amely a többi közt ezt mondja: A szétdult, 
kifosztott, csonka magyar földről száll fe
létek köszönetünk, Finnország lakói, akik 
elsőnek ismertétek el Magyarországot ön
álló és független királyságnak. Bennünket 
nemcsak eredetünk, nyelvünk közös böl
csője tesz testvérekké, hanem a közös 
szenvedés is. Egyek vagyunk a koporsónál 
is, amelyből T i most keltetek életre s a 
melyre bennünket döntött Európa hatal
masainak ítélete. A két turáni nemzet, az 
egyik északon, a másik délen, egyformán 
tűrt és szenvedett ama hatalmas birodal
maktól, amelyek alkotmányos életét meg
bénították. Tinéktek újjászületést, föltáma
dást hozott a szenvedés; a forradalmak 
vérrel áztatott földjén végre kivirul a sza
badság. Mi össze vagyunk törve, siratjuk 
az egységes hazát, siratjuk a haza halott
jait, akik hiába haltak meg, siratjuk azt a 
sok hontalan bolyongót, akik az elszakított 
magyar földről elűzve, a csonka hazában 
nem lelnek hazát.

Igazoltatás az oltár előtt. A kolozs
vári református kollégium istentisztelettel 
egybekötött tanévmegnyitó ürtnepélyt tartott. 
A templomban Nagy Károly püspök beszé
det mondott az ifjúsághoz, lelkiismeretes 
munkára buzdítva. Híven a tradícióhoz az 
egyházi ünnepség végén elénekelték a zsol-
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tár jellegével biró magyar Himnuszt is. 
Erre a templom középre ugrott egy magát 
eddig a padokban szerényen meghúzódó 
alak, kijelentette, hogy ö román detektív 
s Nagy Károly püspököt és a kollégium 
igazgatóját, Kovács Dezsőt ott nyomban 
igazoltatta, sőt eleinte le akarta a templo
mot záratni és az összes jelenlevőket szin
tén igazoltatni szándékozott. A gyulafehér
vári határozatokat és többszöri kormány
kijelentéseket megcáfoló cselekedet Erdély 
egész lakosságában mély felháborodást 
keltett.

Harmincöt millió korona. Széchenyi 
Lászlóné grófné százezer dollárt adott át 
férjének, aki az Országos Gyermekvédő 
Liga elnöke, a liga intézményeinek létesí
tésére és fentartására. Ez a százezer dollár 
ma 35 m illió koronát jelent. Fejedelmi ado
mány, mely a magyar nemzet rajongó sze- 
retetében és dicső szolgálatában szinte 
páratlanul álló Széchenyi grófi nemzetség 
nevéhez fűződik. Az adomány összegében 
amerikai méreteket alkalmazott az amerikai 
származású grófné. Az adomány nemes 
gondolatában vérbeli magyar úri s asszonyi 
szívről tett tanúságot. M ily óriási ölelke
zése vagyonbeli és a szívbeli gazdagság
nak. A liga gyámoltjainak gyermeki imád
sága jár érte és a mi köszönetünk a nem
zet nevében.

A magyar reformátusok és a csehek.
A rimaszombati református egyházkerület 
elhatározta, hogy emlékirattal fordul a cseh 
kormányhoz és a Felvidék teljhatalmú mi
niszteréhez és követeli, hogy a püspöksé
gek jelenlegi beosztása továbbra is marad
jon meg, a kormány sürgősen hívja össze 
a középponti kálvinista konferenciát, a 
rimaszombati kálvinista gimnázium marad
jon meg magyarnak és a cseh köztársaság 
területén lévő alapítványokkal. A Slovensky 
Dennik az emlékirat miatt támadást intéz 
a reformátusok ellen s azzal vádolja meg 
a református lelkészeket, hogy a vallás 
ürügye alatt irredentista politikát folytatnak 
a magyarok érdekében és a külföldön lévő 
egyházi körök rokonérzését akarják meg
nyerni Magyarország számára.

Görögország alkotmányváltság kü
szöbén. Görögországban, amely független
ségét kivívása óta oly sok belső és külső 
harcon, pártviszálykodáson ment keresztül 
s melynek konszolidációját a félszázéves 
monarkia sem tudta biztosítani, újabb ál- 
lamkrizis küszöbén áll. Sándor király be
tegsége, amely állítólag onnan eredt, hogy 
egy majom megharapta s ebből kifolyóan 
vérmérgezést kapott, egyre nagyobb port 
vert föl Európaszerte. A Corriera d’Italia 
terjedelmes tudósítása szerint Görögor
szágban az a fölfogás, hogy Venizelosz 
hívei segítségével megmérgeztette a fiatal 
királyt. Az izgalom nagy és minden terror 
ellenére Venizelosznak alig lehet reménye 
arra, hogy a választásokon parlamenti 
többséget szerezzen.

Eladó szántóföld.
Ostffyasszonyfai (Vas m.) határban 

mintegy 23,000 Q-Öl kitűnő rába- 
menti szántóföld azonnal eladó. —  
Bővebb felvilágosítások Teleky János 
segédjegyzőnél Sopronmagyarkeresz- 
türott. 3—2
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E G Y H Á Z I k ö z é l e t .
Tíz éves a „Harangszó“ . Lapunk tíz 

éves fenállása alkalmával a „Harangszó“ 
megalapítójának, Kapi Béla püspöknek a 
mai számhoz mellékelt arcképét, előfize
tőink fogadják szíves szeretettel. A Harang
szó szerkesztősége és kiadóhivatala.

Sántha jubileum a. Sánlha Károly ju
bileumi tiszteletdíjához dr. Thébusz Pál 
Budapestről 300 koronával járult a kö
vetkező sorok kíséretében: „Ne legyünk 
hálátlanok, jóleső érzéssel olvassuk nagy 
egyházi költőnknek költeményeit, imádkoz- 
zuk imádságait. Azon reményben, hogy 
egyházunk nagyjai jómódú híveinkkel egye
temben megteszik kötelességeiket, felhívá
suk nem lesz pusztába kiáltó szó*.

Itt említjük meg újból, hogy a gyüle
kezetekhez megküldött ívre csak a puszta 
név írandó le. Az adományokat nyugtázás 
végett egy külön papirosra kérjük felje
gyezni és az ívvel együtt beküldeni.

Dr. Andorka Elek Somogyvármegye 
tiszti főügyésze, a kaposvári ev. gyüleke
zetnek és a nemespátrói ev. gyülekezetnek 
felügyelője (ugyancsak felügyelője volt 
sokáig az iharosberényi gyülekezetnek is) 
a somogyi egyházmegye jegyzője f. h. 7-én 
rövid szenvedés után tüdőgyulladásban 
70 éves korában meghalt Kaposváron. 
Temetése f. hó 9-én ment végbe Kaposvár 
város közönségének és az evang. gyülekezet 
tagjainak nagy részvétele mellett. A teme
tést Németh Pál esperes, ki imádkozott a 
háznál, Mesterházy Sándor nemespátrói 
lelkész, ki a háznál gyászbeszédet tartott, 
Balogh István porrogszentkirályi lelkész, ki 
a temetőben imát mondott és Takáts Béla 
kaposvári lelkész, ki a temetőben búcsúz
tatta gyászbeszéddel — végezték. A vár
megye nevében Tallián Andor somogyvárm. 
alispánja búcsúztatta el a halottat. Dr. 
Andorka Elek majdnem 20 évig viselte a 
kaposvári evang. gyülekezetben a felügyelői 
tisztséget, a gyülekezet önállósításában 
nagy érdemeket vívott ki magának. El
vesztését a kaposvári gyülekezet mélyen 
fájlalja, benne sokat veszített. A gyülekezet 
koszorút helyezett koporsójára. Vajha a jó 
Isten sok gyülekezetnek adna ilyen kiváló 
felügyelőt. Emléke legyen á ldott!

A protestáns egyházak együttm űkö
désének kérdése. A győri egyházmegyei 
lelkészegyesület azzal a kéréssel fordult 
egyházi főhatóságunkhoz, tájékoztassa a 
lelkészeket, hogy a protestáns egyházak 
közt annyira szükséges együttműködés 
ügyében történtek-e lépések s ha nem, kéri 
ezeknek megtételét. Kapi Béla püspök a 
következőkép tájékoztatta az egyházmegye 
lelkés’.i karát: -

A nagy politikai átalakulások alkalmá
val a magam részéről feltétlenül szükséges
nek tartottam, hogy a keresztyén egyházak 
együttműködése bizonyos előfeltétel! garan
ciák mellett történjék s erre vonatkozólag 
előzetes tárgyalások folytassanak le. Fel
szólításra el is készítettem az együttműkö
dés feltételeit s azokat a ref. egyház veze
tőségével is közöltem.

A dunántúli ref. egyházkerület vezető
sége, Németh István püspök és dr. Balogh 
Jenő volt igazságügyminiszter a pontoza- 
tokba lefektetett alapelveket helyeselték és 
magukévá tették. Ugyancsak kísérletet tet
tem dr. Balthazár Dezső püspök, gr. De
genfeld József főgondnok, Sass Béla és 
Lenz Gézi ref. egyházi vezető emberekkel,
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de ez a tárgyalás nem járt eredménnyel. 
Később a tárgyalások vezetését egyházunk 
budapesti vezérférfiai vették át. Tőlük azon
ban, őszinte sajnálatomra, arról kellett 
értesülnöm, hogy a tárgyalások inkább be
szélgetések voltak s azokról semmiféle 
történelmi dokumentum nincsen.

A ref. egyházzal való együttműködés az 
1848. XX. t.-c. végrehajtására vonatkoz- 
hatik. Ebben a kérdésben a prot. szövetség 
keretében már eddig is közösen folyt az 
egyházunk érdekei megvédésére irányuló 
akció.

A keresztény töm örülésért. Otthoná
ból kiüldözött dunáninneni evang. egyház- 
kerület Székesfehérvárott tartotta közgyű
lését. Raffay Sándor püspök nagy beszédet 
mondott, amelyen kifejtette, hogy amikor 
Székesfehérvárott kibontja az evangélikus 
szövetség zászlaját, teszi ezt azért, hogy 
a keresztények testvériségben egyesüljenek. 
Keresztény tömörülést kell teremteni. N^n 
éket akarunk verni — úgymond — az egy 
Krisztust vallók közé. Dogmában eltérhe
tünk, de egy a Krisztusunk, aki a testvéri 
szeretetet hirdet'e. Lélekben üzenetét küldi 
a katolikus egyházmegye nagynevű püspö
kéhez, Prohászka Ottokárhoz, feléje lobog
tatja a testvériség, az egyetértés kibontott 
zászlaját. A vármegyeháza nagytermében 
mondotta az újonnan beiktatott evangélikus 
egyházfelügyelö Kéler Zoltán dr. székfog
laló beszédét, melyben lélekemelő szavak
ban emlékezett meg a kerület száműzeté
séről Pozsonyról. Munkásságát — úgy
mond — a dunáninneni csonka kerület 
visszaállításának szenteli, ezzel karöltve a 
régi Magyarország föltámadásának.

Csengey Gusztáv nyug. theol. tanár, 
ev. egyházunknak agy második jeles költője 
is most ünnepelte nyolcvanadik születés
napjának évfordulóját. A megszálló csehek 
elöl Eperjesről menekült 80 éves poétát 
Miskolcon meleg ünnepeltetésben részesí
tették. A „Harangszó“ eltelve Isten iránti 
hálával, a legjobb kívánatokkal köszönti 
Csengey Gusztávot.

Előadásciklusok. A dunántúli Luther- 
SzöVetség Dunántúl nagyobb városaiban — 
Sopron, Győr, Szombathely, Pápa, Kőszeg, 
Nagykanizsa, Szekszárd, Kaposvár — vi
lágnézete előadásciklusokat tart.

A budai lelkész beiktatása. A több 
mint egy évvel ezelőtt megválasztott dr. 
Varsányi Mátyás budai lelkészt okt. 17-én 
iktatta be állásába Kaczián János esperes. 
A beiktatott Rom. Ii6 alapján tartotta be
köszöntő beszédét; a nagyszabású beszéd 
mindenkinél a legnagyobb elismerést vál
totta ki. Az áldást Szűts Gábor kelenföldi 
lelkész mondotta az új lelkészre. Közben 
az Ev. Női kar „Térj magadhoz drága Sion“ -t 
énekelte. Majd díszközgyűlés következett, 
melyet Papp Elek, pénzügyi államtitkár, 
egyházfelügyelő nyitott meg. Elsőnek ő üd
vözölte dr. Varsányi Mátyást, a nagymultu 
egyház lelkipásztorát, a hegyen épült tem
plom prédikátorát, a gyülekezet vezetésé
ben elnök-társát. Utána dr. Raffay Sándor 
püspök, egyházkerülete és az Ev. Szövet
ség nevében, majd Haypál Benő a ref., 
Józan Miklós az unitárius egyházak nevé
ben, dr. Nemes Antal róm. kát. püspök a 
templomban kézfogással fejezte ki üdvöz
lését, Folkusházy Lajos polgármester a fő
város nevében, dr. Gotthard Zsigmond 
min. osztálytanácsos a kultuszminisztérium 
nevében, báró Radvánszky Albert esperes 
felügyelő a budapesti esperesség nevében. 
Megható volt Eperjesi Scholtz Gusztáv ny.
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püspök, ny. budai lelkésznek az üzenete, 
melyet fia dr. Scholtz Oszkár, jogügyi fő
tanácsos tolmácsolt az új lelkész előtt, a 
Ielkésztársak nevében Szűts Gábor a Mária 
Dorottya Egyesület és az ifjúság nevében 
Kun Atilla műegyetemi tanár mondott üd
vözlő beszédet, melyekre az üdvözölt kü- 
lön-külön válaszolt. Papp Elek egyházfel
ügyelő záró szavai fejezték be a díszközT 
gyűlést. Minden megnyilvánulásában impo
záns volt dr. Varsányi Mátyás lelkész be
iktatása. Szinte szokatlan volt a szemnek 
az a sokadalom, amely a bécsikapui tem
plomot elözönlötte. Adja a jó Isten, hogy 
az az őszinte tisztelet és nagyrabecsülés, 
amely kifejezésre jutott a beiktatásnál, 
megmaradhasson mindvégig a budai egy
házban, hogy láthassuk mindnyájan az ered
ményt : Isten országának gyarapodásában ! 
Isten áldása legyen az új lelkész minden 
munkáján! (Sz. a.)

Am erikai segély. Magyahoni ev. egy
házunk újabban 8.711,720 korona amerikai 
segélyben részesült, mely összegből a du
nántúli egyházkerületre 2.925,000 korona 
esett. Ebből a pénzügyi bizottság adósság
gal küzdő gyülekezeteknek 328,500 koro
nát, középiskoláknak 372,500 koronát, theol. 
tanároknak 140,000 koronát, internátusok- 
nak 485,000 koronát, jótékony intézmények
nek 282,000 koronát, készpénzfizetéses lel
készeknek 436,000 koronát, vallástanárok
nak és segédlelkészeknek 100,000 koronát, 
egyházi menekülteknek 30,000 koronát, 
nyugdíjasoknak 471,000 koronát gondol jut
tatni. Ezenfelül a hitoktatás céljaira 130,000 
korona lett fenntartva.

Lelkész választás. Az abaujszántói 
gyülekezet Czékus László örökségébe a 
három jelölt közül Varga Lászlót válasz
totta meg. Az Úr tegye áldottá bemenetelét.

Vallástanár választás. A pesti evang. 
magyar egyház szeptember hónap folyamán 
két új vallástanári állást állított Jel, me
lyekre megválasztotta Hudák János besz
tercebányai főgimn. vallástanárt és Sucho- 
vszky Gyula rákospalotai hitoktató-lel
készt.

Lelkészértekezlet. A Győregyházme- 
gyei Lelkészegylet október 13-án tartotta 
őszi értekezletét Isó Vince elnöklete alatt 
Győrben, melyen az egylet tagjai kettő ki
vételével megjelentek. Az Úrvacsora szent
ségét Ihász László kisbaboti lelkész szol
gáltatta ki, ugyanő tartotta a gyónási be
szédet. Az értekezlet tárgysorozatában két 
felolvasás szerepelt. Hörényi Lajos győr- 
szemerei lelkész egy tanulságos és vonzó 
értekezésben szólott azon tapasztalatairól, 
melyeket az októberi forradalom óta egész 
mostanáig gyülekezetében és községében 
szerzett. Németh Károly „M it tehet az egy
ház a társadalmi újjáépítés érdekében“ c. 
taglalta a jelenlegi helyzetet s főleg két 
irányban fejtette ki az egyház feladatait. 
Az egyik a társadalmi életnek átszellemí- 
tése, a másik a társadalmi osztályoknak 
egymás iránt való kiengesztelése; mind
egyik azon közösség alapján, melyet Jézus 
Krisztusnak lelke teremt meg egyfelől a 
mennyei Atyával, másfelől egymással. Fog
lalkozott az értekezlet a Dunántúli Luther- 
Szövetség által megindított „Mindennapi 
kenyér„ akcióval, s a lelkészek jelentései
ből — bár kedvezőtlen jelek is mutatkoz
tak — egészben véve az tűnt ki, hogy az 
egyházmegyében eredménnyel fog járni. 
A szórványbeli iskolásgyermekek hitokta
tása terén úgy látszik egy újabb lépéssel 
haladunk előre; felmerült az a terv is,
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hogy a konfirmandus gyermekek elhelye
zési költségei, legalább részben, az egyház
megyének a hitoktatás céljaira rendelke
zésre bocsátott segélyösszegből nyerjenek 
fedezetet. Tárgyalták az Egyházmegyei Bel- 
misszió Egyesületnek a Dunántúli Luther- 
Szövetségbe való esetleges beolvadását. 
Az értekezlet a beolvadást nem ellenzi, de 
amíg a Luther-Szövetség a Belmissziói 
Egyesület főmunkáját, a szórvány gondo
zást, meg nem kezdi, addig az egyesület 
önálló munkálkodását szükségesnek tartja, 
s az Egyesületet a gyülekezetek hathatós 
pártfogásába ajánlja. Horváth Béla csik- 
vándi lelkész indítványára elhatározta az 
értekezlet, hogy a vasárnapi muukaszünet 
s a koicsmák vasárnapi zárvatartása-érde- 
kében megkeresi Győrvármegye alispánját 
és a nemzetgyűlést. Az értekezlet délután 
fél kettőkor ért véget.

A budapesti X -ik  kerü le ti evangéli
kus szövetség a reformáció emlékére 1920. 
évi október hó 31-én vasárnap délután 6 
órakor a kőbányai kaszinó dísztermében 
(X., Füzér-utca 11. szám) művészestélyt 
rendez. Műsor: 1. Emlckbeszéd: A refor
máció hatása nemzeti irodalmunkra Tartja: 
Majba Vilmos lelkész. 2. a) Pugnani— 
Kreiszler: Preludium és Allegro, b) Vecsey: 
Valse triste. Hegedűn előadja Kemény Re
zső zeneművészeti főiskolai tanár. 3. Beet
hoven : Trio opus 97 B-dur. a) Allegro 
moderato, Scherzo; b) Andante cantabile 
ma pero con moto; c) Allegro moderato. 
Előadják: hegedűn Kemény Rezső zene- 
művészeti főiskolai tanár; zongorán Szendy 
Árpád zeneművészeti főiskolai tanár; csel
lón Zsámboky Miklós, a Nemzeti Zenede 
tanára. 4. a) Gluck: O del mio, dolce ar
dor; b) Tarnay Alajos: 2 dal. Énekli Ba- 
silides Mária, a ni. kir. operaház tagja.
5. a) Haydn: Andante, b) Popper: Taran
tella. Előadja gordonkán Zsámboky Miklós, 
a Nemzeti Zenede tanára. 6 a) Szendy: 
Tárogató hangzik, b) L isz t: I. magyar rap
szódia. Előadja Szegheö János zongora
művész.

Könyvnyomdavétel. A dunántúli ev. 
könyvnyomda részvénytársaság megvette 
Benkö Géza soproni nyomdáját 300.000 
korona örök árban.

Szentgotthárd. Kirnbauer Lajos vasúti 
felügyelő, állomásfőnök, a szentgotthárdi 
missziói egyház egyik lelkes alapítója, pres- 
bytere: Sántha Károly jubileumi alapjára 
500, a lelkész fizetésének javítására 500, 
1920. évi egyházi adóra 300, külön adósság 
törlesztésére 200, a Harangszó fenntartá
sára 200 koronát adományozott. Kirnbauer 
Lajos ároni család sarja. Néhai vágodi 
lelkész fia. Testvérbátyja Kirnbauer Gyu
lának, a menhárdi papnak. Világi uraink 
között evangéliomi lelkűidénél fogva egyike 
a legtiszteletreméltóbb egyéniségeknek. 
Nincsen egyházi ügy, mozgalom, gyűlés 
melyben ö tevékeny részt nem venne. Mint 
a vasdobrai gyülekezet felügyelője valóság
gal második papja a gyülekezetnek.

Közvetlen a forradalom kitörése előtt 
Pozsony-Ligetfalura helyezték át, ahol a 
kommun kezdetén mindjárt mint ellenfor
radalmárt a budapesti Margit utcai bör
tönbe hurcolták, majd több évi fegyházra 
ítélték. A csehek betörése következtében 
feleségének menekülnie kelletett és Zala
egerszegen volt hosszabb ideig mint vagon
lakó. A kommun bukása után a börtönből 
kiszabadulván, néhány hétre rá régi állo
máshelyére visszahelyezték, ahol ma Csonka 
Magyarország első határkövénél izzó haza

szeretetéből kifolyólag valóságos őrállói 
tisztet teljesít. Nem talán őseitől örökölt 
nagy vagyonnak ura. Csak ennek a meg
tépett, szegény, kirabolt Magyarországnak: 
szerény tisztviselője. Mindazonáltal bír két 
drága kinccsel: evangélikus egyházát, ha
záját lelke egész melegével szereti, érte 
minden áldozatra kész s így ma a leggaz
dagabbaknak egyike.

Levita-választás. A kávai (Pest m.) 
leányegyház a 12 pályázó közül Jónás Ist
ván, hévizgyörki tanítót választotta meg 
levita tanítójának. A reáváró nehéz mun
kában a jó Isten áldását lássa: egyház, 
haza és társadalom!

Meszlenben özv. Takács Andrásné, 
fiának Takács Gábornak az orosz fogság
ból való szerencséd kiszabadulása emlé
kére a meszleni evang. egyházközségnek 
500 koronát adományozott harang és orgona 
alapra.

A pórládonyi és berektompaházi
ev. gyülekezet a türkösi ref egyház temp
loma és lelkészi lakása, s iskolája felépí
tésére, mely még az első oláh betörésnek 
áldozatul esett, 260 K.-val járult hozzá.

Magyarszombathelyen a püspöki egy
házlátogatás előestélyén „Luther-Szövet- 
ség"-i ünnepély volt a következő műsor
ral : 1. Közének. 2 Ima, mondta Molnár 
Gyula helybeli lelkész. 3. Hit. Ir ta : Béry 
Gyula, szavalta Takács Erzsébet. 4. Kar
ének. Szekér József kántortanító vezetésével 
énekeltek : Kiss Margit, Szekér Jolán, Boór 
Giziké, Haiti Olga, Boór Aranka, Boór 
Aladár, Kovács Irén és Vida Róza. 5 
Ünnepi, beszéd, tartotta Takács Elek espe
res. 6. Női jótékonyság, Ir ta : Boór Lajos 
egyhk. felügyelő, szavalta Boór Aladár 
gazd. akad. hallgató. 7. Záró ima, áldás, 
modla Kapi Béla püspök, 8. Közének. Az 
oífertorium a Luther-Szövetség céljaira 
27170 kor.-t eredményezett.

Az egyházkerületi tisztv ise lőkért. 
Lipp és Lackner szentgotthárdi cég, a 
Dunántúli Luther-Szövetség által megindí
tott »Mindennapi kenyér" mozgalom cél
jaira az egyházkerüleli tisztviselők részére 
egy métermázsa sót ajánlott fel 1200 kor. 
értékben. Lipp és Lackner országosan 
ismert keresztyén cég ismételten tesz ta
núságot nemes szivüségéröl, mely cégnek 
egyik beltagja Lackner Gyula különben is 
a szentgotthárdi missziói egyháznak egyik 
legbuzgóbb tagja.

Letkészjelölés. A pinkafői gyülekezet 
Dörmer Frigyes lelkésznek Varsádra távo
zásával megüresedett lelkészi állásra egy
hangúlag Nitschinger Pál administrátort 
jelölte.

Követésre méltó áldozatkészség, 
özv. Porkoláb Lászlóné szül. Tompas Anna 
kissomlyói lakos elhunyt családtagjai em
lékét a következő egyházi alapítványokkal 
örökítette meg gyülekezetében: 19Í9-ben 
elhunyt férje, Porkoláb László emlékére 
— aki több éven át mint buzgó főgondnok 
szolgálta egyházát — a templomra 2000 
K-s4 — ugyancsak 1919-ben, édesapjával 
egy napon elhalt Gyula fia emlékére — 
aki mint nyug. pécsi lelkész szintén a szü
lői házban halt meg, ugyancsak a temp
lomra 2000 K-s, 1919 nyarán a harctéren 
szerzett betegsége következtében- elhalt 
János fia emlékére szintén a templomra 
2000 K-s, 1915-ben az orosz fronton, egy 
diadalmas előretörés alkalmával hősi halált 
halt László fia emlékére ugyancsak temp
lomra 2000 K-s, már korábban elhalt Elek

fia emlékére — ki mint a soproni Lyceum 
VI. osztályának jeles tanulója halt meg — 
szintén a templomra 2000 K-s, végül saját 
nevében ugyancsak ezen célra 4r000 K-s, 
összesen tehát 12,000 koronás alapítványt 
tett Ugyancsak ez alkalomból saját nevé
ben új harang beszerzésére 40p0 koronát 
ajándékozott, az anyagyülekezet iskolájára 
pedig 2000 K-s alapítványt tett. Midőn a 
gyászoló özvegy és bánatos anya — ki a 
háború alatt 3 fiát és hitvesét veszítette 
el — ezen áldozatkészségével Istenbe ve
tett erős hitéről tett bizonyságot és elhunyt 
kedveseinek ércnél is maradandóbb emlé
ket állított, egyszersmind a legjobb és leg
helyesebb utat választotta arra is, hogy 
csapásoktól sújtott bánatos szive megví- 
gasztalódjék !

Tanulm ányúton. Karner Frigyes ágfalvi 
segédlelkész tanulmányainak továbbfolyta
tása céljából a lipcsei egyetemre távozott. 
Helyét Ágfalván Konrád Frigyes felsőlövői 
lelkész tölti be.

Adományok. Szabó M ária : hat évi 
orosz fogságból hazaérkező vejének és 
vötársának örömére 1000 koronát adomá
nyozott a bezi—enesei gyülekezetnek. — 
Idb. Hima Ferenc örökösei pedig egy 200 
koronás névértékű Járadékkönyvecskét 
adományoztak a bezi-i gyülekezetnek.

E lfogyo tt a vend b ib lia . Vend test
véreink nap-nap után keresik fel a »Ha
rangszó" szerkesztő-kiadóhivatalát s vend 
bibliát keresnek megvételre. Sajnos a vend 
bibliák elfogytak. Kapi Béla dunántúli 
püspök megtette a szükséges lépéseket, 
hogy a vend bibliának újabb kiadása 
minél előbb napvilágot lásson.

A lébényi gyülekezetben megalakult az 
Evangélikus Leányegylet 32 taggal. Az 
Egylet minden vasárnap délután összejö
vetelt tart. Az aratási hálaadó ünnepre az 
Egylet tagjai feldíszítették az oltárt A nov. 
14-én tartandó Sántha-ünnepélyen is köz
reműködik. — Ugyancsak a lébényi gyüle
kezetben minden vasárnap reggel gyermek
istentisztelet van az iskolásgyermekek 
számára.

Szentgotthárdon minden kedden, csü
törtökön és vasárnap reggel V«8 órakor 
van gyermek- illetőleg ifjúsági istentisztelet.

Tanítógyűlés. A vasi felső ev. egy
házmegye tanítóegyesületének il. köre ez 
évi rendes közgyűlését Lackner János 
tanító elnöklésével Felsőőrött tartotta.

Nyilvános nyugtázás. A hácsi ev. 
templomépítési alapra a Harangszóban 
közölt kérelemre a következő adományok 
folytak be : Klausz János Ráki 30 K, Vogel 
János Ráki 10 K, Ritzeld János Csorna 400 
K, Sándor Endréné Keszthely 100 K, Rácz 
Sándor theol. halig. Tényőfalva 30 K, Sza
bados Gyuláné gyűjtése Kapolcson, Vigán- 
ton és Tapolczán 299 K, özv. Rilcinger 
Jánosné Vönöczk 100 K.

A jószívű adakozóknak ezúton mond 
köszönetét s egyiiázközségeink, hitrokonaink 
további szíves támogatását, szeretettel kéri 
a hácsi ev. leányegyház (u. p. Lengyeltóti, 
Somogyin) vezetősége.

C S A L Á D I ÉRT E S ÍT Ő .
Eljegyzés. Varga László, abaújszántói 

lelkész eljegyezte Matyasovszky Giziké 
úrleányt.
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gg HÍREK.
Rákosi Jenő ünneplése. A Magyar 

Újságírók Egyesülete, az Omke, a Buda
pesti Hirlap szerkesztősége, a Kisfaludy- 
Társaság meleg ünnepeltetésben részesí
tette Rákosi Jenőt félszázados írói jubile
uma alkalmából. A magunk részéről mi is 
mélységes tisztelettel gondolunk Rákosi 
Jenőre s kérjük az Egek Urát, tartsa meg 
őt nekünk továbbra is erőben, egészségben 
szerencsétlen hazánk javára.

A béke ratifikálása. Az ántánt-hatal- 
mak azt a felszólítást intézték a magyar 
kormányhoz, hogy a trianoni békének még 
ez év november 1-ig történő ratifikálásá
ról gondoskodjék.

A Magyar Protestáns Nők Országos 
Szövetsége értesíti tagjait, hogy október
24-én 6 órakor a VII. kerületi Városligeti 
fasor 7.-ik szám alá egybehívott estélyét 
közbejött akadályok miatt november hónap 
7-ére, vasárnap 6 órára halasztotta.

A magyar miniszterelnök köszöneté 
a hollandus nemzetnek. Teleki Pál gróf 
miniszterelnök a hollandus külügyminisz
terhez intézett táviratában, a magyar királyi 
kormány nevében köszönetét fejezi ki a 
hollandus nemzetnek azért a megbecsül
hetetlen segítségért és rokonérzésért, 
amellyel a magyar gyermekeket elhalmozta.

A románok és a nagyszalontai Kos- 
suth-emlékmü. A nagyszalontai lerombolt 
Kossuth-emiékművek a helyőrség tisztelet- 
adása mellett újra felállították az Arany 
János-múzeumban A tisztikar koszorút 
helyezett el az emlékművön. Az aktus nagy 
benyomást keltett a magyar lakosság kö
rében.

K aro ly i g ró fo t rúna é lesztik  te  Ba
jorországba. Károlyi Mihály gróf Bajor
országban hosszabb tartózkodásra akart 
megtelepedni, miután Csehországból tá
vozni volt kénytelen. A müncheni rendőr
ség azonban Károlyitól politikai megbízha
tatlansága miatt a beutazásra és ott tartóz
kodásra az engedelmet megtagadta.

A Dunán minden nemzet járathat 
hadihajót. A nemzetközi Duna-bizottság 
beható vita után elhatározta, hogy meg
engedi valamennyi államnak, mind a duna- 
menti államoknak, mind pedig azoknak, 
amelyek nem parti államok, hogy a Dunán 
hadihajókat járathassanak.

Jönnek haza a szibériai hadifoglyok. 
A honvédelmi minisztérium hadifogoly- 
osztálya hivatalosan közli: A Vladivosztok- 
ból októberben elindult Scharnhorst hajó 
2002 hadifoglyot hoz, akik 1914—15-ben 
kerültek fogságba. Jó állapotban vannak; 
november 20-án Triesztbe érkeznek. A 
szállítmányt Smolinga amerikai páter kiséri. 
A szállítmányról Szingaporéból és Port- 
Szaidból átutazáskor hírt fogunk kapni. — 
A Mainam nevű hajó október 20-án indul 
és 1500 magyart hoz. — A Nansen-akció

hajóival újabb szállítmányok indulnak és 
pedig a Steigerwald hajón október végén 
1300, november 13-án a Frankfurt hajóval 
pedig 1500 fogoly indul Vladivosztokból 
— Szibéria belsejéből 6000 fogoly van 
útban Keletszibéria felé Verchneudinszkon 
át. Ezek közül 700 magyar már megérke
zett Nikolszkba. — A jelenlegi helyzet az, 
hogy azok a foglyok, akik Szibéria ama 
részén vannak, amely a magyar hazaszál
lító bizottság részére hozzáférííető, aránylag 
rövid időn belül visszaadhatok lesznek az 
oly régen elhagyott otthonnak.

Pápán másodszor arattak árpát. A 
szokatlanul meleg ősz következtében cso
dálatos módon nyilvánult meg a természet 
másodvirágzása Pápán. Az egyik pápai 
polgár másodszor aratott árpát. Homokos 
talajú a földje, amelyen az első árpatermés 
korán megérett és így a hosszú idő alatt a jó 
időjárás mellett megnőtt a második árpa is.

Repülőverseny Rákoson. A magyar 
áruszövetség a magyar áruforgalmi társa
ság közreműködésével november hó 7-én 
repülöversenyt rendez a rákosi repülőtéren. 
A védnökségre a szövetség a kormányzó 
főméltóságát és Józsi kir. fenségét kérte fel.

Nem vesz el a pénzünk, ha részvényt 
jegyzünk a Nemzeti Hitelintézet r. t.-nál Ezen. 
tettünkkel megmutatjuk azt is, hogy a ke
resztény és nemzeti alapon felépítő Ma
gyarországot nemcsak a politikában, hanem 
közgazdasági téren is erősítjük. A keresztény 
újjászületés nagy munkájának pénzügyi 
téren is meg kell kezdődnie. Ez az intézet 
volt az első, mely közgazdasági téren a 
nemzeti és keresztény Magyarország legelső 
pilléreit megalapozta. A nemzeti hitelintézet 
r. t. betéteket a legelőnyösebben gyümöl- 
csöztet 220 kórbnás részvényei a 120 
milliós alaptőkére jegyezhetők a részvény- 

r (V !, császár
út 25. sz.) viG£/.--n az Összes fiókoknál és 
minden jegyzői irodában. Két darab régi 
részvény után egy darab új kibocsájtásu 
részvényt még a régi 210 koronás áron 
jegyezhetnek részvényesei.

Rövid hírek. Hollandia csecsemő-gon
dozó intézetet létesített Budapesten. — 
Németország kiutasította az orosz kikül
dötteket. — Oroszországban terjed az el
lenforradalmi mozgalom. — Kínában k i
kiáltották a csa szárságot. — Angliában 
egy m illió bányász sztrájkol.

Vasbútorok, rézbútorok
és 1 -3

sodrony ágybetéteket
direkt a gyártónál szerezzünk be.

—  Szolid árak, gondos kiszolgálás. —  
ERNST JÁNOS Győr, Wennesz Jenő-ut 55. 
Telefon 82. Városi raktár Arany János-ut 

18. Telefon 732.
Ugyanott egy becsületes, jóindulatú fiú 
tanulónak felvétetik. Lehet árva fiú is.

A nagybőrzsönyi ág. hitv. ev. egy
házközség lemondás folytán megüre
sedett kántortanítói állására pályá
zatot hirdet. Németül is kifogástalanul 
beszélő és tanítani tudó tanítók pá
lyázzanak. Az állás javadalma: 109‘20 
kor. készpénz, 15 mm. búza, 12 akó 
bor, 6 öl fa, 2 szekér széna, 3 szekér 
szalma, kb. négy hold föld haszon- 
élvezete, ostyasütés jövedelme, gre- 
gorizáció Kellően felszerelt kérvények 
1920. november 15-ig küldendők 
ajánlottan a nagybörzsönyi ág. hitv. 
ev. lelkészi hivatalhoz Nagybörzsöny 
(Hont m.) 2—3

V iszonteladásra,
bizományba elvállal Forberger An- 
dorné Szentgotthárdon bármilyen 
új vagy használt tárgyat, úgymint: 
képeket, üveg- és porcellánárut, 
műtárgyakat, régiségeket, ékszert, 
könyvet, bútort, ruhaneműt stb.

? ; =  Legmagasabb kitüntetések. =
vAlapíttaíott 1886-ban. Villamos üzem. 
'Modern berendezés. Preciciós gépek.

Ajánlja elsőrendű torony-, iskola-, 
városház- és kastélyóráit különféle 
nagyságban negyed- és óraverő szerke
zettel. Tartós, szolid munka. Gondos 
kiszolgálás, legjobb anyag, több évi 
jótállás. Jutányos árak, kedvező fizetési 
feltételek. Költségvetés ingyen és bérm. 
Raktáron háború előtti anyagból készült 

órák. 6
Számtalan elismerő bizonyítvány.

J U R  *  1 _ s diót, babot, borsót, lencsét, kölest és minden terményt legmaga-
............sabb áron veszünk. —................................ -■ 1 .......... —1

Sürgönyeim : L A C K N E R. L I P P  és L A C K N E R
kereskedelmi üzlete, S z e n t g o t t h á r d .

Nyomatott Wellisch Béla villamüzemü könyvnyomdájában Szentgotthárdon,
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F«I«I6« • « • r k e íz t f l  
é t k ia d ó :

S ZA L A Y M IH Á LY .
T á ra a z e rk e iz tó :

NÉMETH KÁROLY.

K é z ira to k  L o vá zzp a to n é ra  
(■Vaazprémmegya), alóR- 
zatézl d ija k , re k la m á c ió k  
a HARANG SZÓ  k ia d ó h iva 
ta lá n a k  S ze n tg o tth á rd i-«  
(V iitv á rm e g y e ) kü ldendők .

E lőR ze tést e lfo g a d  
m in d e n  evang. le lkéaz éa 

ta n ító .

*

E V A N G É L I K U S  N É P L A P .
A la p íto tta : Kapi Béla 1910-ben.

S ze rke sz ti e a  k ia d ó h iv a 
ta l v e z e tő je :

C Z I P O T T  G É Z A  
• z e n t q o t t h A r d

(V a tvá rm e g ye .)

A „H a ra n g a z ó "  e lő fiz e té s i 
á ra :  f é l  é v r e  közve tle n  
kü ldésse l 2 0  k o r., c s o p o r
tos kü ldésse l ( legkevesebb  

10 p é ldány) 18 ko ro n a .
A „H a ra n g s z ó “  te r je s z 
tésé re  b e fo ly t  a d o m á n yo k 
b ó l szó rványba n  lakó  h í
ve inknek In g ye n p é ld á n yo 

ka t kü ld ü n k .
M e g je le n ik  m in d e n  v a s á r

nap .

A „ D U N Á N T Ú L I  L U T H E R - S Z Ö V E T S É G “ H I V A T A L O S  LAPJA.

Katona.
Születése századik emlékünnepén.

— 1892. november 11. — 
(Koszorúzott pályamű.)

* Jelige: Száz éve, hogy születtél századoknak.

Idő fájáról száraz levelekként 
Szállnak az évek, szállnak sebesen;
De a költőnek homlokán a repkényt 
El nem hervasztja semmi soha sem. 
Fogyó idővel híre csak növekszik,
S lángszelleménél késő kor melegszik; 
Csillag lehull, gyöngy elvegyül a földdel, 
De Katonánknak mirtuszága zöldéi.

itt, »melyben gyenge bölcsőd renge“ , a ház. 
Az égi szikra itt fogantatott;
Vak éj borul rá feketén, mint a gyász, 
Majd fénybe von sok látó századot. 
Kétszer születtél e világra kö ltő :
Nem bölcsőd, — sírod lett életre keltő, 
Rövid bús pályád bús temetkezés volt, 
Erőd duzzadt — s lézengtél mint a félholt.

Ifjúkorodnál hő csókjával ott állt 
Költészet, ábránd és honszeretet;
De melyen nékik áldoztál, az oltárt 
Lerombolá kínos balvégzeted.
Repülne lelked fel, fel. De mihaszna! 
Szárnyszegetten nyitsz ajkat panaszra. 
Lent jár, ki egykor a magasba szállott — 
Korod nem értett és ez lön halálod.

És mégis é lté l! Oh minő egy élet 
A költő álma, e szent látomás!
Örökléttel fölér a percnyi ihfet,
Az Ideálért a fellángolás.
Hol zeng a dal, megszépül a valóság, 
Szúró tüskéi mindmegannyi rózsák;
Hol zeng a dal, megistenül, mi földi,
És enyhe béke a szívet betölti.

És mégis éltél I Ki ijrt a világnak,
Világ nem ismeré föl érdemét;
Örök dicsőség dajkáló anyádnak:
Babért rád ö font első, Kecskemét. 
Lemondásodnak néma éjjelében 
Szülöttefölded tart mécset kezében ; 
Közöny, mellőzés szívedet repeszti,
A sebet rajta anyakéz hegeszti.

És mégis é lté l! Elméd nagy alkotása 
Küzd, érez és cselekszik szüntelen;
A múlt ködéből lelked lángvonása 
Csodás erővel ragyog a Színen.
A büszke Bánk jő. Szenvedélye égi,
S királyi lelkét balsors összetépi.

A szép Melinda jaj, hogy’ térdel ottan — 
„Bánk, Bánk, taposs meg engem!“ nyög

a porban.

Petur haragja gyújt, miként a villám, 
Költögeti a „vasravert hazát“
Tiborcznak ajka bús parancsra nyílván, 
Siratja a szegény nép igazát.
Borong, mint felhő, a „sötét szövetség“ , 
Fénylik mögötte hűség s kötelesség;
Hű a magyar, hazához s királyhoz,
Értök mindenkor vért és éltet áldoz.

Élsz oh Dicső és élni fogsz örökre,
Míg egy magyar szív küld honért im át: 
Míg egy szív ég a szépért, fenn-re törve, 
Te élni fogsz, mert él tragédiád.
Száz éve, hogy születtél századoknak,
A véled testvér-szívek feldobognak,
S ünnepet ülvén e kis .K ör“ !) nevednek, 
Nép millió i áldva emlegetnek.

Idő fáiá/ÓJ száraz levelekként 
Csak d ú lja to k  ti évek sebesen :
A nagy Költőnek homlokán a repkényt 
El nem hervasztja semmi, soha sem. 
Fogyó idővel híre csak növekszik,
S lángszelleménél késő kor melegszik. 
Csillag lehull, gyöngy elvegyül a földdel, 
De Katonánknak mirtuszága zöldéi!

Sántha Károly.
>) Katonakor Kecskeméten.

Aa ingéliomi Munkások 
Szövetsége.

Ir ta . Dr. M olnár Gyula, az E. M. Sz.
elnöke, törvényszéki biró.

Az evangéliomi Munkások Szövet
ségének aug. 3— 6. napjain Östffy- 
asszonyfán tartott konferenciájáról a 
Harangszó aug. 29-iki számában két 
közlemény jelent meg. Az egyik egy 
krónika, a másik egy kép a szövet
ségről. A krónika tömör és hű, a kép 
azonban, —  jóllehet ügyes kéz for
gatta az ecsetet. —  itt-ott reászo
rulna egy kis helyesbítésre.

Hálásan köszönöm a kép festőjé
nek, N. K. igen tisztelt barátomnak 
a meleg elismerést, amellyel igény
telen személyemnek és egyes munka

társaimnak adózik, de köszönöm neki 
a bírálatot is, amellyel reá szorít 
bennünket arra, hogy a konferenciá
nak egy nagy hiányát —  legalább 
valamennyire — utólag pótoljuk. Ifjú 
munkatársaim, —  akik a konferencia 
programmjának előkészítéseiben1 ter- 
heim nagy részét magukra vállalták, 
—  buzgóságukban annyira megtöm
ték előadásukkal a konferencia nap
jait, hogy a programm egyik fontos 
tárgyát: az E. M. Sz.-vel kapcsola
tos szervezkedés kérdését már csak 
a déli szünidőre tudták beilleszteni. 
Mivel azonban a déli szünidőre a 
konferencia résztvevőit (éppen mert 
nagyon hívek és nagyon figyelmesek 
voltak), alaposan kifárasztottuk, nem 
volt szívem az erőgyűjtés idejét is 
megrövidíteni. így azután eltelt a kon
ferencia anélkül, hogy csak egy szó 
is esett volna erről a fontos témáról: 
kik vagyunk és mit akarunk ? Hadd 
pótoljam tehát most mulasztásunkat.

Az E. M. Sz. célját alapszabályai
nak 2. §-a következőkép határozza 
meg : A szövetség célja a) keresztyén 
munkások nevelése az evangélikus 
egyház számára; b) a kötelékébe tar
tozó keresztyén munkásoknak céltu
datos munkába állítása. — Van-e 
szüksége evang. egyházunknak ilyen 
célú szövetségre? Vannak, akik azt 
mondják, hogy nincsen; ott vannak 
a theológiák és tanítóképezdék, el
végzik azok munkásképzést, sokkal 
szakszerűbben, mint mi tudjuk. —  
A kínálkozó válaszok nagy tömegé
ből csak egyet iktatunk ide : az aratni 
való gabona sok, az arató kevés. A 
Bethánia-Egylet, —  melynek iránya 
szövetségünk irányával sok tekintet
ben megegyezik, —  az elmúlt eszten
dőben a gyakorlati keresztyén szere
tetnek a következő munka mezőin 
dolgozott: a vakok, a szegényházak 
lakói, a prostituáltak, az életuntak, 
a javító nevelésre utalt leányok, a
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vizsgálati foglyok és elítéltek között. 
Végezte ezenkívül vasárnapi iskolák
ban, serdülő és ifjúsági szövetségek
ben és sok egyéb munkaágban a 
maga általános bel missziói tevékeny
ségét. Hol vannak protestáns egyhá
zainknak azok a hivatalos intézmé
nyei vagy szervei, amejvek azt az 
óriási munkateriFetet (és mennyi még 
a teljesen megmunkálásán terület!) 
mind meg tudnák tölteni munkások
kal ? Hiszen p. o. a fővárosi vallás- 
oktatás is olyan óriási feladatot ró 
protestáns egyházainkra, hogy még 
annak ellátásában is reá szorul egy
háztársadalmi munkáknak, vagy egyes 
hithü munkásoknak segítő tevékeny
ségére. Alig lehet tehát szerintem 
kétséges, hogy szükség van reánk.

Ki merné tagadni, hogy ezen a mi 
szerencsétlen, magyar földünkön sok 
könny vár letörlésre, sok seb bekö- 
tözésre. Annak azonban, aki gyógyí
tani akar, néha sebet is kell ejtenie. 
Az operatőr állandóan késsel dolgo
zik s az orvosságok is általában ke
serűek. De a keserűből lesz az édes, 
ha az orvosságot beszedjük. —  ?A 
lelkész egyletek és tanító egyesületek 
sokat tehetnének« mondja N. K- ked
ves barátom »ha fel lehetne őket egy 
kicsit rázni letargiájukból.* Igen 
»felrázni«, ébreszteni ez a mi felada
tunk. Emberileg szólva igen háiádatlan 
feladat. Az alvó ember nem szereti, 
ha ébresztgetik. Még a szegény, ár
tatlan ébresztő órát is nem egyszer

fenyegeti az a veszély, hogy falhoz 
vágja ugyanaz a kéz, amelyik este 
felhúzta. De mi még ilyen falhozve- 
rést is elszenvedünk, csak valamikép 
a másik oldalára fordulva tovább ne 
horkoljon az, akit felakarunk ébresz
teni. Azt mondják, hogy túl hango
san soká berregünk. Hát ez baj két
ségtelenül, de még nagyobb volna a 
baj, ha olyan gyenge hangot adnánk, 
hogy a mélyen alvók alhatnának tő
lünk, akár az ítélet napig. A túlsá
gos berregés bántja egy kicsit az 
idegeket, de majd meg is nyugosznak 
azok az idegek. Az alvó felpattan, 
jó hideg tus alá áll, s pár perc múlva 
kint van a kalászos rónán, hol a 
hálószoba poshadt levegője helyett 
balzsamos lég tölti meg tüdejét, friss 
szénaillat árad, fürdik a napsugárban 
és kis pacsirta tanítja mennyei halla- 
lujáhra. Hála a kegyelem Istenének, 
hogy konferenciánkon sokan tanulták 
meg ezt a hallelujáth. Hála Néki, 
hogy a »konzervatív«-ok se haragusz- 
nak, ha kelleténél mélyebben járt is 
a kés. Nagyon köszönöm kedves K* 
ezt az alázatos nyilatkozatot. Azt hi
szem aggodalmaitokat is könnyen 
eloszlathatom. Hazánk a háború foly
tán úgyszólván mindenét elveszítette. 
Azt mondják vezérférfiaink —  és pe
dig helyesen mondják — hogyha va
lamit visszaakarunk nyerni: dolgoz
zunk, dolgozzunk ! A termelési ténye
zők közt a legértékesebbé vált a 
munka. Akiért munkaerőmet odaszen

telem, az bizonyára nagyon drága 
nekem. Lássátok mi munkaerőnket 
odaszenteltük evang. egyházunknak. 
Bizonyságot tesznek erről alapszabá
lyaink és bizonyságot tesz egész ed
digi működésünk.

(Nem emellett szól e sok munka
társamnak a konferencián való köz
reműködése ? Hetegik tartó előkészü
let után örömteli szívvel elmentek a 
3-ik vármegyébe, hogy ott ev. test
véreiknek szolgálhassanak.) óh  tudjuk 
mi azt hogy abban az egyházban, 
ahol a Krisztus üdvezítő evangéliuma 
van a templomi igehirdetés és álta
lában az igehirdetés középpontjába 
oda állítva, felséges lehetőségek van
nak felhalmozva. Csak ki kell aknázni 
azokat. Várjuk a munkás kezeket. 
Kérjük az aratás urát, hogy küldjön 
munkásokat az ő aratásába. És ha 
az ő szent testvére egyeseket a 
munkások közül oda állít a mi kis 
szövetségünk arató csoportjába, le
gyen ezért neki különös hála öß 
dicséret. Látjuk a nagy feladatot és 
érezzük nagy erőtelenségünket. Ajtónk 
nemcsak bezárva nincs, (körünket 
(nemcsak »kialakult körnek« nem 
tekintjük), hanem ellenkezőleg kitárt 
ajtókkal, kitárt szívvel várjuk mind
azokat, akiket Isten elhívott az ő 
aratásába. Bízunk többek közt abban, 
hogy a közeljövőben egy kis lelkes 
gárda fog belépni a kitárt ajtókon: 
az asszonyfai konferenciának eddig 
még hozzánk nem csatlakozott hű

TÁRCA.

Piros alma.*)
Népszínmű három felvonásban.

I r ta : Csite K áro ly .
Személyek:

özvegy Csiza Bándiné, Erzse néni. 
Gergő, fia.
Borcsa, árvaleány.
Bordohány Istók, gulyás.
Kati néni, felesége.
Vadas Jóska, erdőslegény.
Szűcs Ferke, csizmadialegény.
M ilka, menyasszonya.
Egy úrnő.
Tutor B ib irkó Manya, javasasszony.

Történeti idő az 1860-a*. évek egyike.
--------  r

Első felvonás.
H a rm ad ik  je lene t.

Bordohány, Kati néni.
K a ti:  (Öreg, alázatos anyóka s 

mindenkinél legalázatosabb az urával 
szemben. Fején nagy kerék-kosár.)

*) Mutató Csite Károly most megjelent Piros 
alma citnü népszínművéből.

Jó napot adjon a jó Isten, édes ap
juk. Meg ne szidjon, hogy megkéstem 
egy kicsinyég az ebéddel. Úgy ám, 
rétest sütöttem, azt pedig tudja kend 
is galambom apjuk, mennyi idejét el
veszi az embergyerekének 1 Osztég 
nem is gondolja kend, milyen nagy 
újság van a faluban ? Jaj, mindjárt 
elmesélem, tudom, hogy még a szá
ját is eltátja bámultában.

Bordohány: Ne karattyolj annyit, 
tedd inkább mellém a kosarat, hadd 
egyem.

K a ti:  Hiszen teszem már! Itt van 
ni galambom leiköm uram, csak fala
tozzék Isten áldásával. Olyan fájntos 
rétest sütöttem, hogy az ujját is meg
szopja utána, tudom Istenem, tessék nó!

Bordohány: Ejnye, de szorítja ez 
a kutya csizma a jobb lábamat I Meg 
kell szabadítanom egy kicsinyég a 
présből.

K a ti: óh, óh, szegény apjuk! 
Tartsa hát, hadd húzom le. No most. 
(Belekapaszkodik, nekihuzakodva, 
nyögve húzza, vonja a csizmát, de

a csizma nem mozdul.)
* Bordohány: Ejnye, de kevés szupla 
van már benned. Fogózkodj jobban 
bele, a cifra kukoritódat!

K a ti: Hiszen húzom. No, most! 
(A csizma enged s Kati néni nem 
tudja az egyensúlyt megtartani, leül 
a csizmával.)

Bordohány: (Evéshez fog.) Ne ütö- 
gesd a fődet, jobban fáj az neked, 
mint annak. Kezd rá most már in
kább a karattyolóddal, hogy mi az 
a nagy hír a faluban?

• K a ti: (Feltápászkodik a csizmával.) 
Jaj, galambom édes apjuk, valóságos 
mese a z ! Kend nem tudja, nem is 
tudhatja, mert messze vöt a falutól, 
hogy mikor ez a mi bojtárunk, a Ger
gő, egy hetes csecsszopós baba vót, 
éjszakának idején egy aranyos hintó 
állt meg az anyja háza előtt. Valami 
uras fehérnép szállt ki belőle egy 
pólyás babával, otthagyta osztég sok 
pénzzel és sok fájntos gyerekruhával 
Csizánénál, a Bözsénél nevelőbe. 
Mert hát bizonyosan valami titkolt
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résztvevői. Vajha a csapat élén Kapi 
Béla püspököt és főszerkesztőnket 
láthatnánk, kiket Isten annyira oda 
helyeztetett mindannyiunk szeretetébe.

Azokat a >konzervativ«-okat pedig 
akik egyelőre nem képesek olyan 
alázatos nyilatkozatra, aminőt N. K. 
kedves barátomtól kaptunk, s akik 
ezidő szerint nem tudnak bennünket 
egyébneknek tekinteni, mint szúró 
töviseknek, arra kérem gondoljanak 
Pál apostolra, aki hálákat adott, a 
szúró tövisekért, a hegyes tőrökért 
is, amelyeket Istennek bölcsessége 
jónak látott otthagyni az ő életében. 
A szúró tövisekre, a hegyes tövisekre 
meg is haragudhatnak néha, csak 
azzal békéljenek meg, aki a töviseket, 
a tőröket küldte. Az ösztöke haszon
talan kis szerszámnak látszik, de ha 
a szántóvető enélkül akar szántani, 
ekéjére csakhamar annyi sár, annyi 
gaz rakodik, hogy megakad munkája. 
S amaz a kis hitvány szerszámnak 
minden egyes szúrása nyomán köny- 
nyebb lesz a teher, tisztább lesz az 
eke és szebb barázdák hasadnak. 
Adjon a kegyelmes Isten nekünk sze
gény magyaroknak sok tiszta ekét, 
sok hű szántóvető kezet, hogy lehes
sen gazdag aratásunk.

Nevelőnönek ajánlkozik evangé
likus I— II. oszt. gyermekek mellé, 
oki. óvónő, németül tisztán beszél. 
Cím a kiadóhivatalbaji. 3—3

Az egyetemes papság elve és an
nak gyakorlati jelentősége.

Irta : Balikó Lajos.

Az egyetemes papság elve, az 
evangéliumon alapszik s az evan
gélium hirdetésével egy idős. Nem 
a reformáció találta ki, hanem in
kább úgy áll a dolog, hogy a ref. 
ezt az igazságot megtalálta. Hogy 
valóban nem a ref. találmánya az, 
kitűnik az egyháztörténetből. Az apos
toli korban, a keresztyénség első ide
jében papok nem voltak. Az evan
gélium Krisztust vallja csak papnak 
és közbenjárónak, akinek személye 
minden egyéb közbenjárást fölösle
gessé és lehetetlenné tesz. Mint pap 
Krisztus is áldozott s az ő áldozata 
teljes és tökéletes volt. Amit az egyéb 
vallások áldozatai csak óhajtották és 
kerestek t. i. az Istennel való kien- 
gesztelődést, a megváltást, a bűnnek 
eltörlését,- azt Krisztus megvalósította, 
mivel ő a végtelen nagy bűnért vég
telen, tehát egyenértékű áldozatot is 
adott: a maga szeplőtelen életét. 
Épen mivel ő benne az áldozat célja 
megvalósult, azért az áldozat végleg 
meg is szűnt. Krisztus óta áldozni 
se nem lehet, se nem kell, t. i. ál
dozni avégből, hogy általa az Isten 
jóindulatát mintegy megvásároljuk. 
Isten Krisztus áldozatát elfogadta -  
bizonysága ennek Krisztus feltáma
dása — s azért az egész emberi nem

nagyúri, talán grófi gyerek vót a kis 
fiú. Bözse együtt szoptatta a saját 
gyerekével s egyformán őtöztette mind 
a két gyereket a sok fájntos gyócs- 
ruhába. Hanem osztég mi történt? 
Hótig se találná ki kend, galambom 
apjuk! Elment egyszer Bözse vala
miért a mezőre. A gyermekeket ott
honhagyta a kertben, a szilvafákra 
felkötött lepedőkbe fektette s később 
hogy hazaért, az egyik lepedőt üre
sen találta. Ellopta valaki az egyik 
gyereket. Cigányok jártak akkor a 
faluban, bizonyosan azok vitték el. 
Szegény, szerencsétlen Bözse majd
nem megzavarodott elméjében. Egy 
hónapig lázbetegen nyomta az ágyat. 
A Tutor Manya gyógyította meg. S 
mikor meggyógyult, nem tudta volna 
megmondani, hogy a két egyformán 
duplaképü gyerek közül melyik ma
radt meg fiának ? Vagyis azt tartotta 
mindig, hogy az idegen gyereket lop
ták el. Pedig hát ki tudja, nem-e ez 
a Gergő bojtár a grófi gyerek?

Bordohány: A mán lehet, hogy

nem hazuccság, mert fene sok uras 
bogara van az öcskösnek.

K a ti:  Ugy-e? Én is amondó va
gyok, lelköm apjuk, de hát most 
gytin még a java Egész idáig nem 
keresték az eltűnt gorófi gyereket. 
Hanem osztég ma, húsz év után, 
megint egy aranyos parádés kocsi 
állott meg Bözséék előtt. Egy igen 
uras, feketeruhás asszonyság szál
lott le róla, akinek még az ábrázatját 
is olyan pókhálós vékonyságú fekete 
ruha takarta. Ügy ám, lelkem apjuk, 
osztég Bözsét, a Csizánét kereste. A 
húsz év előtt nevelésbe adott gyere
ket kérte tőle. Jaj. mennyire sírt, 
zokogott, mikor megmondta neki 
Bözse, hogy elveszett, ellopták. Én 
is ott leselkedtem a Bözse ablaka 
alatt és nem tudtam megállani, hogy 
vele ne ríjjak.

Bordohány: Azt hát elhiszem. 
Ahhoz az egyhez, a riváshoz jobban 
értesz, mint a szopós gyerekek. De 
hát csak folytasd, ha már elkezdted.

K a ti: Folytatni valóm már van is,

Krisztusban és Krisztus által ő előtte 
kedves. Aki Krisztusban hisz és hit 
áltaf Krisztussal eggyé lesz, az Isten
nek kedves gyermeke. Mivel pedig 
Krisztus az áldozásnak véget vetett, 
azért természetszerűleg megszüntette 
azt a hivatást is, amely épen az ál
dozás szükségében gyökerezett, t. i. 
a papi tisztet, illetve lehetővé tette 
azt, hogy minden hivő közvetlenül, 
bármily emberi közbenjárás nélkül, 
forduljon Istenhez. Az egyetemes pap
ság elve tehát Krisztus személtével 
és müvével függ össze. Mivel Krisz
tus Megváltó, főpap és közbenjáró, 
azért más pap és közbenjáró nem 
kell. S amíg a keresztyén egyházban 
Krisztus személye és műve előtérben 
állott és annak igazi jelentősége is
meretes volt, addig papok nem is 
voltak. Az apostolok maguk hirdették : 
ti mind választott nemzetiség és .ki
rályi papság vagytok s a keresztyé
nek tényleg papoknak is tudták ma
gukat. Külön papi rend csak akkor 
alakult ki az egyházban, amikor 
Krisztus személye háttérbe szorult. 
Ez tehát már romlást és elfajulást 
jelent. S amikor papok voltak, akkor 
persze meghonosodott megint az ál
dozat is, minthogy pap áldozás nélkül 
lehetetlen. Ez az áldozás volt a mise, 
amelyet Krisztus személyével össze
köttetésbe hoztak és úgy tekintették, 
hogy az a golgothai áldozatnak meg
ismétlése. Eredetileg az volt a felfo
gás, hogy ezt az áldozatot a gyüle-

nincs is. Csak annyit hallottam még, 
hogy az a gorófné asszonyság ké
telkedett, hogy tán nem is az ő 
gyermekét, hanem a Bözséét, lopták 
el. Látni akarta, kérte Bözsét, hogy 
mutassa meg neki. Osztég, látja kend 
apjuk, milyen hamiskodó a Bözse. 
Azt hazudta neki, hogy nincs itthon 
a Gergő, elvitték katonának.

Bordohány: (Felugrik) Tyű, a 
ragyogó kukorítóját! Akkor biztos, 
mint a halál, hogy Gergő legény a 
gerófi ivadék. Tyű, micsoda nagy 
úrnak parancsolgattam én eddig. . .  
Hej, asszony, gondótam valamit, Ha 
a Gergő gyerek nagy úr lesz, én is 
úr lehetnék mellette. Pecsenyét ehet
nénk mindennap, meg jó hájas piritós 
kenyeret, osztég ihatnám a finom 
bort . .  Annyit mondok asszony, 
eszed legyen ezután. Kedvezni kell 
a gyereknek. Süss hónap finom fán
kot számára, de azért én is eszem 
belőle. No, itt is a fickó. Gyere, 
Gergő fiam, gyere! Vár ám rád a 
finom rétes s itóka is lesz.
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kezet vezetője a gyülekezet nevében, 
mint raegbizott, mutatja be, utóbb 
azonban a papi tekintély emelése vé
gett a felfogás .úgy módosult, hogy 
az áldozatot a pap a nép-ért mutatja 
be Istennek.

Amikor a reformáció a Szent- 
iráshoz visszatérve Krisztus szemé
lyének helyes megismeréséhez eljutott, 
akkor természetszerűleg visszaélésnek 
ismerte meg a miseáldozatot s ezzel 
kapcsolatban a papi rendet is. Ugyan 
azért mind a kettőt, mint evangélium 
elleneset elvetette, a miseáldozat 
helyére odaállította a gyülekezet épí
tését az ige által, a papi rendről 
szóló tannal szemben pedig hirdette 
és vallotta az egyetemes papság elvét, 
vagyis azt az igazságot, hogy minden 
hívő keresztyén pap, hogy minden 
keresztyén közvetlenül fordulhat Is
tenhez és közvetlenül mutathat be 
neki áldozatot. Ez az áldozat azon
ban nem külső szertartás, nem egyes 
cselekedet, hanem a szívnek, léleknek, 
az egész életnek felajánlása Isten 
szolgálatára. A keresztyénségben csak 
ez az áldozat lehetséges, de ez az 
áldozat viszont mindenkire nézve kö
telező is. Mivel azonban az áldozat 
Krisztusban elérte a célját, azért 
ennek a keresztyén áldozatnak a 
jelentősége is megváltozott. A régi 
korban és a tökéletlen vallásoknál 
az áldozatnak célja volt, az t. i. hogy 
az istenséget kiengesztelje és annak 
jóakaratát az áldozó számára bizto-

Negyedik jelenet.
Bordohány, Kati néni és Gergő.

K a ti:  (Mézes-mázos szavakkal
fordul Gergőhöz, Bordohány pedig 
ezalatt kovával, taplóval hosszadal- 
masan pipára gyújt.) Jöjj már, nó, 
édes aranyos Gergő szívem I Már 
régen várunk ám rád az ebéddel. 
No, telepedj le galambocskám a kosár 
mellé, alád teszem a kendőmet.

Gergő: (Meglepetten tekintget erre- 
arra, hogy vájjon kinek szól a szo
katlan kedveskedés ?) N in i! Hol van 
az a boldog lélek, akit ilyen csecse 
szépen babuskálnak ?

K a ti: Ne figurázd ki a szegény 
öreget, galambom gyerekem, hiszen 
hozzád beszélek.

Gergő: Ejnye, akkor tán álmot 
látok 1 Vagy ha ébren vagyok, akkor 
valami csoda történt velem, hogy 
ilyen cukros édes-kedves lettem. Tán 
valami tündérkisasszony megcsókolt 
láthatatlanul.

K a ti: Igaza, gyöngyöm szép legé
nyem, valami tündérkisasszony csó-

sítja. A keresztyének életáldozásának 
egészen más a jelentősége. Ennek 
nem célja van, hanem oka. A keresz
tyén nem azért áldozza szívét-lelkét- 
életét Istennek, hogy Istent maga 
iránt kiengesztelje, hanem ellenkezőleg 
azért, mivel Izten rajta megkönyörült 
s őt a Krisztus által gyermekévé fo
gadta. A keresztyén áldozat e szerint 
hálaáldozat. Ilyen áldozatra minden 
keresztyén fel van jogosítva, sőt 
nemcsak jogosítva van erre, hanem 
kötelezve is. Éppen ennélfogva mond- 
hatjtík és mondjuk: minden keresz
tyén ember pap, vagy más szóval: 
épen ennélfogva hirdetjük mi az 
egyetemes papság elvét. (Folyt, köv.)

Az új Lu ther-N aptár.
Ismét megjelent a közkedveltség

nek örvendő Luther-naptár, amelyet 
ebben az évben nehezen nélkülöztünk. 
Hetvényi Lajos és Schotz Ödön 
szerkesztők most is elkövettek min
dent, hogy a naptár minél jobban 
megfeleljen feladatának. Sikerült is 
a sok akadályt leküzdeniök s nagy 
anyagi kockázat árán is gazdag, vál
tozatos tartalmú, képekkel bőven 
díszített naptárt adnak evang. népünk 
kezébe.

Az érdemes szerkesztőkön kívül 
tanulságos szép cikkek, elbeszélések, 
költemények alatt bőven találkozunk 
az eddigi munkatársak nevével, akiket

költ meg téged, azért vagy ilyen szép. 
De már ülj lelköm a kendőmre, 
puhább lesz alattad a főd. Ha kisebb 
vónál, szívem, az ölembe fognálok, 
hogy még puhább helyed legyen.

Gergő: No már azt még sem 
kívánom kedves néném asszony. 
Akkor hát inkább, Isten neki, a ken
dőre heveredem s lakmározok ked
vemre.

K a ti: Úgy, úgy, gyémántom, csak 
egyél. A te kedvedért sütöttem fáintos 
rétest.

Gergő: Köszönöm, Kati néni a 
szíves gondoskodását. Áldja meg 
érte az Isten s én is visszaszógálom 
kendnek.

Bordohány: (Végre ég a pipája.) 
Hát nekem, Gergő?

Gergő: Kendnek is megszógálom 
a jóságát.

Bordohány: Hát hogyha, tegyük 
fel, olyas Szerencsé plánétába szü
lettél vóna, hogy valami nagy úr 
lenne belőled, mit adnál, mivel jutal
maznál meg engem ? '

a Luther-naptár olvasói már régeb
ben szívükbe fogadtak.

A naptár többek közt megemlék- 
szik a wormsi birodalmi gyűlés 400 
éves, Bethlen szabadságharcainak 
300 éves, Napoleon halálának 100 
éves évfordulójáról. Mindegyikről 
tartalmas, szép cikket és több képet 
közöl. A cikkek közül, amelyeket 
Hetvényi Lajos írt —  különösen Na
póleonnak Jézusról tett vallomásai 
fognak majd nagy érdeklődést kelteni. 
Beszámol a naptár írásban é* képben 
a világháború befejezéséről, a forra
dalmakról, egyházunknak az ország 
feldarabolása folytán szenvedett vesz
teségeiről, az Országos Evang. Szö
vetségről. Találunk még benne élet
rajzot Horthy Miklós kormányzóról, 
néhai D. Baltik Frigyes püspökről 
és néhai Farkas Mihály esperesről.
Ha még megemlítjük ismeretterjesztő 
cikkeit, hasznos tudnivalóit, az egyház 
köréből vett s a kommunizmus alatt 
keletkezett és egyéb jó izü adomáit: 
előttünk áll a naptár változatos gaz
dagsága.

A képek közül megemlítjük Zichy » 
Mihály világhírű festményét a »Mes
siást«, Dietrich szintén világhírű 
festményét: »Jöjjetek én hozzám
mindnyájan. . . < a Napóleonról szóló 
két festményt és egy rajzot, elhunyt 
egyházi jeleseink, s Bethlen Gábor, 
Tisza, Horthy, Károlyi, Kun Béla és 
társai, Apponyi, Pridrich, Huszár, 
Teleki arcképét.

Gergő: Hehehe! Mit adnék?.. .  
Hát tegyük fel, ha olyas goromba 
úr lennék, akkor huszonötöt veretnék 
kendre, de mivel nem vagyok olyas, 
eltartanám kendet úri módon, hogy 
hagyjon fel végleg a tolvajlással.

Bordohány: Nagy kutya vagy, te 
Gergő, de azért jobban szeretlek, 
mitha fiam vóná. Az asszony jó 
rétessel, én meg finom borocskával 
gondoskodtam rólad. Ide a bokor alá 
ástam el a hordót a fődbe, gyere 
csak, a kiálló nádszálon annyit szo
pogathatsz belőle, a mennyi csak 
beléd fér. Addig én meg terelgetem 
a gulyát. Csak vígan, öcsém 1 (El.)

K a ti: (Kosarát felveszi.) Én is 
megyek már. Isten veled, galambom 
gyermekem.

Gergő: Isten áldja meg lelkem, 
Kati néném. Ha találkozna a szívem 
Borcsával, mondja meg neki, jöjjön 
ki hozzám. Szeretném látni, egypár 
szót hozzá szólni.

K a ti: Felkeresem, megmondom
neki, szépséges tulipánom. (El.)
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A naptár ára 25 korona. Soknak 
látszik, de igazán csak látszik, mert 
ennek az összegnek mai értéke csak 
36 fillér. Ilyen olcsó pedig soha sem 
volt a Luther-naptár.

A szerkesztők így is nagy kocká
zattal vállalkoztak a naptár kiadására, 
tehát mindenkinek kötelessége ezt a 
naptárt megszerezni, amely nemcsak 
naptár, hanem evangéliomi szellem-, 
ben szerkesztett hiterósító munka.

Megrendelhető minden lelkésznél 
és tanítónál. A rendeléseket a Luther- 
naptár kiadóhivatalhoz Sopronba 
(Paprét 2.) kell küldeni.

Egyháztörténeti adatok.
Ismerteti: Porkoláb István.

Régi könyvecske van előttem: 
»Egyházi-Névtár 1838-dik esztendőre, 
kiadatott a Dunántúli Evangélikusok 
Rendeléséből«. — »Jelen egyházi 
névtár most először jelenik meg< —  
mondják a bevezető sorok. Hozzá
tehetjük, hogy csak hivatalosan ada
tott ki akkor elsőizben, mert mint 
éppen e címtárból tűnik ki, jelent 
mag már hasonló 1834-ben, csakhogy 
ekkor Holéczy Mihály nagyszokolyi 
prédikátor által összeállítva és saját 
költségén kiadva. —  Lapozgatom. 
Érdekes dolgok vannak benne. Egy
házmegyénként összeállítva tünteti 
föl a Dunántúli Egyházkerület összes 
gyülekezeteinek szokásos adatait és 
néhol fölöttébb értékes történeti föl
jegyzéseket tartalmaz. —  Mivel e 
könyvecske nem közismert és ma 
már nem egy könnyen hozzá férhető, 
talán nem végzek teljesen fölösleges 
munkát, ha kivonatosan ismertetem 
az egyháztörténeti szempontból fon
tosabbnak vélt adatait, Nemesmaga- 
sira vonatkozólag kiegészítve más 
forrásból vett adatokkal is. Kizáró
lagos célom lévén megkönnyíteni az 
esetleg tovább kutatók munkáját. *

Locsmánd (Sopronm.). —  »Ezen 
gyülekezetnek már 1530. esztendőben 
temploma volt, mely 1674-ben ele
nyészvén, 1784-ben ismét anyává lett.

A hodosi (Vasm.) gyülekezet fiiiá
jában »Domonkosfán hajdan deák. 
oskolák virágoztak, hol szinte a rhe- 
torikáig tanító volt«.

A dabronyi (Veszprémm.) gyüleke
zet »eredete bizonytalan, de 1633-ban 

; temploma megujíttatott, attól fogva 
(1838-ig) 23 prédikátorokat számlál«.

Alsó- és Pelsö-Dörgicse (Zalam.). 
— »Eredete régi, 1754— 1772. temp-
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lom nélkül, de prédikátora szakadat
lan volt; 1794-ben előbbi Jromlott 
temploma helyett, mely 1772-ben 
fából és sövényből épült, kőből épí
tett és 1831-ben toronnyal ékesítette«.

»Kapolcs (Zalam.), régi időkben 
Attila-Kapolcs, nevezetes ily nevű 
regényes váráról, melynek romjai az 
u. n. Királykövön láttatnak«.

»Kővágó-Eőrs (Zalam.), előbb Bol
dogasszony-Eőrs. Eredete a legré
gibb időkből; Kassai Huszár András 
prédikátorának oklevele szerint 1613. 
esztendőben már fennállott«.

Pelpécz, győrmegyei helység. Már 
1600. esztendőben anyagytilekezet 
volt«.

Kölesd, mezőváros Tolnavárme
gyében. Már 1719-ben magyar anya
gyülekezet volt, de tagjai 1725-ben 
kiköltözvén s helyükbe német gyar
mat telepedvén 1774-ig a kistormási 
anyával egyesült; 1789-ben mestert 
hivott, prédikátort állított és 1832-ben 
újra az anyagyülekezetek sorába 
íratott«.

»Révkomárom. A  várban már 
1550-ben volt evang. istenitisztelet 
az akkor őrségen lévő szászok szá
mára, kikhez a városbéli evangéli
kusok is járultak. Későbben, 1649-ben, 
maguk a városiak állították fel a 
gyülekezetüket; 1681-ben újra ala
kult, de 1683-ban megszűnt 1783-ig, 
amikor ismét felállíttatott«.

Nemesmagasi (ma kemenesmagasi, 
Vasm.). — »Pelállíttatott 1783. júl. 
10-én, de előbb 1678-tól fogva 1783. 
esztendeig anya volt. 1834. május 
19-én temploma félszázados ünnepét 
tartá; 1835-ben azt megnagyobbítván, 
jeles tornyot alakított«.

A magasi gyülekezetre vonatkozó 
fenti adatok kiegészítéseképpen még 
a következőket sorolom fel.

A gyülekezet lehet, hogy előbb is, 
de már 1646-ban kétségtelen létezett, 
mert ekkor Michovinus Jakab a papja, 
aki jelen volt a büki zsinaton. —  
1654-ben Wégh György magasi pap 
a szakonyi zsinaton volt jelen. — 
1695-ból Dolgos András magasi 
tanítóról tudunk. —  1706-ban Rajky 
János, utánna Szilágyi György, — 
1725-ben Csep György, —  majd 
Záborszky János a magasiak prédi
kátora.

Zábori Záborszky János családja 
ősi fészkéből, a turócvármegyei Zá- 
borról, melyre elődei 1263-ban 
nyertek királyi adományt, szakadt 
vasi földre. Mint kenyéri iskolamester 
kezdte a pályáját, majd Simonyiban, 
Magasiban, végre Alásonyban lel-
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készkedett. Vele Vasmegyébe szár
mazott családja ma is virágzik.

A mai Kemenesmagasi ősrégi köz
ség, két részből állt: Pór-Magasiból, 
melyet a bakonybéli apát jobbágyai 
laktak, és Nemes-Magasiból, mely 
köznemesi birtok volt s a Marczal 
mellékén birtokos, hihetőleg Szalók 
nemzetségből származó Magassy csa
lád alapította. A Szalók nemből való 
származásra utal a Szalóky és Ughy 
családokkal való vérséges kapcsola
tuk, mely a mersei, ughi, kegyeri 
birtokok fölötti osztozkodásnál tűnik 
ki. Ugh ma már eltűnt helység, a 
magasi határban létezett, a szőllő- 
hegy táján. A szőllók ültetésének 
története a XIV. század utolsó éveire 
nyúlik vissza, amikor a bakonybéli 
apátság Magas, Mogos, vagy még 
másként Apát-Magasi (a mai Pór- 
Magasi) birtokát a többek közt azzal 
a feltétellel is adja bérbe a Garaiak- 
nak, hogy az arra alkalmas kavicsos 
dombokat szöllővel beültessék. Ezt 
a feltételt a Garaiak teljesítették, első 
ültetői lévén a ma is létező szőllók- 
nek. —  A bakonybéli apátság pór- 
magasi birtoka ebből a bérletből 
folyólag maradt végleg a Garaiak 
kezén, bár időnként elfoglalva tartják 
a szomszédos nemes-raagasi nemesek, 
névszerint a Magassy családbeliek, 
akik ezidóben sűrűn szerepelnek. 
Nevezetesebb tagjai a családnak: 
Magassy András deák, akivel fogla
lásai miatt sokat perlekedik a ba
konybéli apát, és az ő fia : Péter, 
aki Zsigmond királytól a cseh- és 
morvaországi táborozásokban szer
zett érdemeiért új adományt kap 
Magasi részeire, mely ugyan már 
előbb is az őseié volt, de rokona: 
Magassy Miklós, elfoglalva tartotta. 
Ez a Miklós utóbb garázdaságai 
miatt megnótáztatott, kegyeri és mer
sei birtokait a család többi tagjai 
kapták. —  A XV. század közepén 
Bébi Domonkos pápai várnagy sze
rez sok bajt foglalásaival a maga- 
siaknak, majd egy század múlva« 
1538 táján, a sági és devecseri Csó
rón család hatalmaskodásaitól és 
Pápa urának: enyingi Török Bálint
nak Perdinánd kapitányával: Bakics 
Pállal való viszályától szenved a 
környék népe, igy Szergény és M a
gasi. — Ezidóben hozott sok áldo
zatot vérben és vagyonban a M a
gassy család. Hosszu-hosszu századok 
vérviharait azonban szerencsésen 
túl élte s a magasi gyülekezet felü
gyelője napjainkban is e családból 
került ki.
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Egyházi életünkben régtől fogva 
szerepet vivő egyházasberzsenyi Ber
zsenyi családot szintén régi kötelékek 
fűzik Nemesmagasihoz: a család
Vasmegyébe származott elei itt vertek 
gyökeret. Berzsenyi Benedek 1695 ben 
már magasi lakős, esküdt, s ettől 
kezdve egész a legújabb időkig éltek 
itt a családból.

Mesterházy (mesterházi), Gouth, 
Györffy (bobai), Szúh, Szényi azok 
a családok még, melyek a magasi 
gyülekezet és község éMében szere
pet játszottak.

Végül ide jegyzem azt kis statisz
tikát, # m it a hivatkozott névtár föl
tüntet :
A kerületi prédikátorok száma . . 150
A káplánoké..............................................25
A városi iskolaintézetek tanítói (tanárai) 22 
Falusi iskola tanítók száma . . . 245
A hivatalt viselő világiaké . . . .  66
Az anyagyülekezetek száma . . 1 4 1
A leánygyülekezetek száma, ahol tanítók
vannak........................................................105
Az egész kerületbeli lélekszám a tanulóké
val együtt........................................  194978

Volt pedig mindez igv Anno 1838...
* **

Az alábbiakban néhány régi gyü
lekezeti címer-pecsét leírását adjuk, 
melyek közül a szorosan vett heral
dikai (címertani) szempontból ugyan
csak a magasi gyülekezeté jön szá
mításba, mivel ez feltünteti mindazon 
ismertető jeleket, melyekkel a címe
reknek birni ke ll; —  egyháztörténeti 
tekintetben azonban a többi is figyel
met érdemel, mert hiszen a múltra, 
annak keserveire, dicsőségére emlé
keztetnek. Ezen címereket eredetükre 
nézve ősi címereknek tekinthetjük. A 
heraldika e névvel azon címereket 
jelöli, melyek nem királyi adomány 
(donatio), hanem az ősi és folytonos 
használat utján illetik meg jogosan a 
tulajdonost: ez esetben a gyülekezetei. 
Minden gyülekezetnek meg van, vagy 
legalább is meg volt az ilyen régi, 
szép, beszédes : mély gondolatokat 
jelképesen kifejező címere, (pecsétje), 
melyeknek a jelenben és a jövőben 
való használata a múlt nemes tradí
cióba való tekintetből is fölötte üdvös 
volna, és kicserélésük a csupán kör- 
iratos bélyegzőkkel, mint ez újabban 
itt is, ott is történik, semmivel sem 
indokolható

Magasi. Hosszában kettéhasított 
paizs, jobb mezőjén kehely, a balban 
biblia; a paizs fölött zárt sisak s azon 
nemesi korona, melyből sisakdíszül 
szárnyaló turul madár emelkedik ki. 
Foszladék: . . . van. Címertartók: 
jobbról-balról egy-egy álló, egyfarku 
oroszlán. K örirat: »N(emes) és P(ór)

Magasi Evang. Gyülekezet Pecsétje
1832«.

Simonyi. Oltár, ebből sűgarait ter
jesztő, felkelő nap emelkedik k i ; az 
oltáron a hit, remény, szeretet jelképe: 
a horog, szív és kereszt. Körirat: 
»Simonyi ev. Eklésia Pecsétje 1832».

Boba. Természetes szinü bárány, 
alatta: »1832« évszám. Körirat: »Bo
bai Evang Gyűl. Pecsétje«.

Zalaistvánd. Nyitott biblia; egyik 
lapján: »St. János«, másikon: V III. 
12.« szentirásbeli idézet olvasható. 
Körirat: »Z. Istvándi Gyülekezet pe- 
tsétje 1832«.

Nemesdömölk. Oltár, melyben lán
goló tűz ég, reája mintegy foszladék 
gyanánt jobbról-balról pálmaág borul. 
Az oltár talapzatán : »1832« évszám. 
Körirat: »N. Dömölki ev. eklésia 
Petséíje».

S á n th a  K á ro ly h o z .
Te műveid által buzdult föl a lelkem, 
Hogy a gyönyört én is dalolásban leljem; 
Példád adott nekem szerény-röptü szárnyat, 
Hogy e kis üdvözlet most Tehozzád szállhat.

Mint a liliomnak kinyílik a kelylie,
Ha első sugarát a nap rálehelte:
Úgy nyílt meg szívem is a Te dalaidra, 
És gyűlt lángra benne a szunnyadó szikra !

Költői lelkednek örök-szép virágit 
Áthatja a buzgó, rendíthetetlen h it; 
Általuk a szívben szent áhitat éled,
S a mindenek Urát együtt áldjuk Véled.

Boldogan tekinthetsz vissza a szép múltra, 
Amelyet megszentel az áldásos munka, 
Amiben fáradtál a lelkek javára: 
Egyházunknak dísze, Isten hű szolgája!

Amidőn most ezrek ünnepelnek Téged, 
Magasztalva hosszú, hasznos működésed; 
Én is köszöntiek a szív igaz hangján: 
Áldjon meg az Isten, érdemes Aggastyán!

Vásárosmiske. Csajbók Lidiké.

Olvassuk a bibliát.
Zsolt. 119., 105.:

Hol biblia a házban nincs,
Hiányzik ott a legfőbb kincs.
Tanyát a sátán ütött ott,
De Isten nem lel hajlékot.

Nov. 7. János 1 0 .16. Gondolj sokszor 
arra a szép jövőre, mikor a sok civakodás 
meg fog szűnni a különböző felekezetű és 
nemzetségü népek között s békésen fognak 
élni egymás mellett, mint a juhok Krisztus 
aklában az ő pásztorsága alatt. Segíts az 
Úrnak békét csinálni a különböző feleke
zetek között.

Nov. 8. János 5. n. Az ember munkára 
született, mint a madár a repülésre. Jézus 
szívesen dolgozott. Én is? Mindent?

Nov. 9. Márk 4 . 26— 29. Miénk csak a 
munka, az áldás, az eredmény Istentől függ.

Nov. 10. Jób 1 .1 3 — 21. Ha Isten adja az 
eredményt, már pedig mindent Ő ad, akkor 
természetes, hogy Ő rendelkezik is min
denünkkel. Az enyémmel is?

Nov. 11. Ezsaiás 5 5 .2. Isten ellenőrzi 
a magunk számára tett kiadásainkat s csak 
a nélkülözhetetleneket hagyja jóvá, a fény
űzést nem.

Nov. 12. Lukács 9 . 12- 17. Jézus ad a 
tanítványoknak, hogy a sokaság elé tegyék. 
A mi jövedelmünkben is van ilyen Istentől 
csak ránkbizott, de másnak szánt vagyon. 
Odaadjuk ?

Nov. 13. Példabeszédek 23.4. Szeretnél 
meggazdagodni? Nagy fáradság! Az Úr 
in t : ne tedd!

H E T I  K R Ó N I K A .
A nemzetgyűlés. Ereki Károly pana

mával vádolta meg a pénzügyminisztert, 
bizonyító anyagoknak rögtönös előterjesz
tése nélkül, ami az erkölcsi felháborodás
nak viharát támasztotta föl a nemzetgyű
lésben. — A ratifikációval november hó
18-ig kel! végezni.

A Baltazár-ügy hullám ai. A tiszántúli 
református egyházkerület közgyűlésén nagy
jelentőségű deklaráció hangzott el, melyben 
Szabó József bárándi ref. lelkész, nemzet- 
gyűlési képviselő indítványára kimondották, 
hogy a tiszántúli ref. egyházkerület püs
pöke személyében az egész református 
egyház megbántását látja és tiltakozik a 
Baltazár Dezső ellen indított hajsza ellen. 
Ma már csak Baltazár régi politikai és 
személyes ellenfelei állnak református rész
ről a püspökkel szemben. A debreceni 
közgyűlésen Baltazár éles beszédén kívül, 
melyben azt hangsúlyozta, hogy a kálvinis
ták soha nem voltak és nem lehetnek re
akciósok, tiltakoztak az ellen is, hogy Bal
tazár emlékiratainak nyomtatásban való 
megjelenését nem engedélyezik és így el
zárnak egy súlyosan bántalmazott embert 
a védekezéstől.

Apponyi Székesfehérvárott. Székes- 
fehérvár Apponyit díszpolgárává választotta. 
Székesfehérváriak megtiszteltetését Appo
nyi hatalmas beszédben köszönte meg. 
Lélektani lehetetlenséget várnak azok — 
mondá többek között, — akik azt hiszik, 
hogy ez a békekonstrukció, amely most 
keletkezett, békés eszközökkel, külső leg
főbb körvonalaiban hirtelen, gyökeresen 
megváltoztatható lesz. Más, mint békés 
eszközökre pedig ez a kifáradt, ezer seb
ből vérző nemzet miként godolhatna?. . . 
Ma még olyan hangulatok uralkodnak a szom
széd államokban, amelyek a mi rovásunkra 
növekedtek.. Nem lehetetlen, ezen hangula
tok rövid idő alatt más meggondolásoknak 
engednek tért. . .  A bomlás oka a kis 
antántnal meg van. S ugyanaz ami náluk 
bomlást okoz, termézetes vonzó erőt 
alkot régi Magyarország megmaradt cent
rumához . . .  Minden attól függ tehát, hogy 
várni tudjunk.

A béke ratifikációjával kapcsolatban azt 
mondotta Apponyi, hogy ez csak formas- 
ság. A higgadt megfontolást nem lát a rati
fikációban sem újabb katasztrófát, sem 
újabb megaláztatást... Emlékeztetés igenis 
a ratifikáció arra, hová sülyedtünk, mit 
kell tennünk, hogy újból emelkedjünk:
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tü re le m , e ls z á n ts á g  m u n kg . és be n ső  e g y e t
értés.

Jegyzők országos gyűlése. A községi 
és körjegyzők is a forradalmak után most 
tartották első ízben országos gyűlésüket, 
mely alkalommal Brüller János, a somogy- 
megyei jegyzöegyesület elnöke, többek kö
zött a következőket mondta: A régi rend
szer kormányférfiai közül egyetlen barátja 
a jegyzői karnak: Tisza István gróf volt. 
A magyat falut mindig elhanyagolta az 
államhatalom. Ennek a következménye volt, 
hogy amilyen volt a község lelkésze, taní
tója, jegyzője, olyanná lett a faluja. Amennyi 
kultúrát belevitlek, c ak annyija volt. Az 
államosítással eset megszűnik a jegyző 
ereje. — A jegyzők küldöttségileg üdvö
zölték R kosi jenöt.

A cork i polgárm ester meghalt. Mac 
Swiney, a corki polgármester, aki hetek 
óta állt a világ érdeklődésének központjá
ban, végre hetvenhárom napos önként vál
lalt szenvedés és halálküzdelem után meg
vált az élettől. Az ir nemzeti küzdelem leg
újabb vértanúja 1916 óta az ir sinnfeinisták 
elszánt és lelkes vezére volt. Négy ízben 
záratta el az angol kormány, de ez csak 
fokozta népszerűségét és az ir népnek 
iránta való lelkesedését, és miután börtö
néből kiszabadult, ő került Cork városnak, 
a sinnfeinista mozgalom központjának, 
polgármesteri székébe. Augusztusban isipét 
letartóztatták, mert az volt ellene a gyanú, 
hogy egyik szervezője volt a márciusi vé
res sinnfeinista mozgalomnak, amelynek 
akkor több angol rendőr és katona áldoza
tul esett. Hosszas tárgyalás után két esz
tendei börtönre ítélték és elitéltetésének 
napján kezdte meg éhségsztrájkját, amely 
halállal végződött.

A görög k irá ly  tragédiá ja. Sándor ki
rály meghalt. A most elhunyt uralkodó fia 
Konstantin exkirálynak és 1916-ban az 
ántánt támogatásával jutott a trónra. Em
lékezetünkben van még az az elkeseredett 
küzdelem, amely a világháború kitörése 
óta a háboruspárti ántánt-barát Venizelosz 
és Konstantin király és annak párthívei 
között végbement, amely az ántánt támo
gatásával a Venizelosz-párt győzelmével 
végződött; Konstantin, a központi hatalmak 
barátja, menekülni volt kénytelen. Sándor

Í király trónrajutása a szélsőséges imperia
lista Venizelosznak. a Balkán „B ism arck
jának diktatúráját jelentette. Az uralkodó 
halála a legválságosabb viszonyok között 
érte Görögországot s nem lehetetlen az 
sem, hogy azok a zavarok, amelyek Veni
zelosz diktatúrája alatt már többször meg
ismétlődnek, elemi erővel törnek elő, és 

; még az is kérdéses, hogy a monarchikus 
államforma inegmarad-e Görögországban.
__________ _______________ ___

EGYHÁZI k ö z é le t .
Sántha Károly üdvözlése. A budapesti 

lelkészi kar és presbitérium október 22-én 
i küldöttségileg üdvözölte Sántha Károlyt 

életének 80-ik évfordulóján Az üdvözlő 
j beszédet dr. Varsányi Mátyás budai lelkész 

mondotta. Az ősz költőpapot az ország 
minden részéből számosán üdvözlik nieleg- 

•j hangú levelekben.
A reform áció évfordulójának meg

ünneplése. Az egész országban minden
felé hálatelt szívvel ünnepelték meg az 
idén is október 31-ét.

|

A prof. nők orsz. szövetsége Budapes
ten a Deák-téri iskola nagytermében okt.
30- án áldozott 1517. okt. 31-dike emléké
nek, mely alkalommal Ritoók Emma és 
Csengödy János tartottak beszédeket. Okt.
31- én este 6 órakor hangversennyel kap
csolatos emlékünnepély volt a Deak-téri 
templomban. Az ünnepi beszédet dr. Raffay 
Sándor püspök tartotta. Közreműködtek 
Székelyhidyné Marschalkó Róza és Szeke
res József orgonamüvész.

Az ünnepi hangulat hatalmasan vissz
hangra talált a lelkekben : Sopronban. Győ
rött, Szombathelyen, Nyíregyházán, Szarva
son. Papán, Szentesen s minden valamire
való gyülekezetben.

A szentgotthárdi missziói egyházban 
oktob 31-én este 5 órakor a következő 
műsor keretében foiyt le az ünnep : 1. Köz
ének. 2. Ima és bibliaolvasas. 3. A , gálya
rab Lampérth üézatói. Szavalta: Ónody 
Katinka. 4. ,A Keresztyén népek megújho
dása" cinén a helyi lelkész előadást tar
tott. 5. Sok*, ay Miklós Baj-:a Sóhajtását 
szavalta el 6. Holpert Gyula főgimn. tanár 
sajátszerzeinériyü orgona darabját adta elő. 
Ima és közének fejezték be az; ünnepélyt.

A Protestáns Irodalmi Társaság okt. 
31-en déli ti/eimei órakor a Deák-téri ev. 
egyház dísztermében a reformáció meg
születésének emléknapján s a társaság volt 
elnöke : Tisza István gróf tragikus halálá
nak évfordulóján ünnepi ulest tartott, me
lyen a kormányzó is megjelent. Az ünnep
ség műsora a következő vo lt: 1. Elnöki 
megnyitó, tartotta Petri Elek. 2. A keresz- 
tyénség egysége, ünnepi beszed, Ballagj 
Aladár. 3 Költemények, irta és felolvasta 
Vargha Gyula. 4. Tisza István, ina és fel
olvasta Pékár Gyula. 5. Luther kalapácsa, 
irta és előadta Mauai G*u!a.

25 éve lelkész. Tóin Kálmán a felső- 
szakonyi gyülekezet lelkésze most tölti be 
lelkészi pályájának 25 eves évfordulóját. 
A nevezetes évfordu ó alkaimáva . mint a 
„Harangszó“ egyik legbuzgóbb, fáradhatat
lan terjesztőjét és jó barátját a legjobb 
kívánatokkal köszöntjük.

Az ú j szabadkai lelkész. .Mint a 
„Vándorút“ ír ja : „KorossyEmii szabadkai 
lelkész nyugalomba vonult. Utódjául a 
gyülekezet kérelmére az esperességi köz
gyűlés Szántó Róbertét választotta meg, 
kinek ünnepélyes beiktatása szeptember
26-án történt.“

A mérgesi ev. gyülekezetben október 
24-én iktatta hivatalába Pálmay La;os es
peres a gyülekezet új felügyelőjét, Szabó 
Imre győri fakereskedőt. A gyülekezet ne
vében Baráth József lelkész üdvözölte az 
új felügyelőt, ki egyházszeretetének fényes 
tanujelet adta azáltal is, hogy a harang
alapra 1,000 K-t ajándékozott. Ugyancsak
1,000 K-ás alapítványt tett a volt felügyelő 
Czemez István földbirtokos a gyülekezet 
céljaira.

A sárvári evang. gyülekezetben újabban 
adakoztak: néhai Geschrey Sándor emlé
kére testvérei templomalapra 1000 koronás 
hadikölcsön kötvényt adományoztak. To
vábbá ugyancsak templomalapra adomá
nyozott KerCsmár Lajos 50, özv. Mester 
Jánosné 200, N. N. 200 koronát. A refor
máció emlékünnepe gyújtsa fel a szíveket, 
hogy segítsék épiteni Sionnunk falait.

Egyházmegyei közgyűlés. A bácsi 
ev. egyházmegye f. évi rendes közgyűlését 
augusztus 24-én tartotta Újverbászon Wag
ner G. Adolf föesperes és Lelbach László 
dr. felügyelő elnöklete alatt Az egyház

megyei felügyelő a gyűlést megnyitó be
szédjében többek között a következőket 
mondotta: „A jugoszláv állam és kormány 
— meg kell vallani — kulturális téren na
gyon is bőkezű.“

Nagygeresd. Farkas Mihály esperes 
halálával megüresedett lelkészi állásra 
Nagy Ferenc püspöki másodlelkészt válasz
totta meg.

Katonai istentiszteletek. Régi kíván
sága volt ev. egyházunknak, hogy az evan
gélikus katonák lelki gondozása is minden 
tekintetben kielégítést nyerjen. Eme kíván
ságunk úgylátszik valóra válik, mert az 
újonnan kinevezett tábori lelkészek komo
lyan fogják fel hivatásukat. így a szom
bathelyi katonai körletparancsnoksághoz 
kinevezett tábori lelkész, Szabó Gábor, 
fáradságot nem ismerve járva vasárnapról- 
vasárnapra a városokat s gyűjti maga köré 
az ev. katonákat, hirdetvén nékik a Krisz
tus evangéliumát. Október 3-án Magyaróvá- 
rott, 6-án Szombathelyen, okt. 10-én Sop
ronban, 17-én Zalaegerszegen, okt. 24-én 
pedig Szcntgotthárdon tartott katonai 
istentiszteleteket.

Szombathely. Vitálisz Károly gyüleke
zeti gondnok a templom renoválási céljaira 
1000 koronát adományozott.

Pécs. Bak! mf Gusztáv pécsi lelkész 
nyomtatod évi jelentését a pécsi ev. egyház 
állapotáról az 19 ;9 dik évről is végre 
meghozta a posta. Jóleső érzéssel álla
pítjuk meg Baldauf Gusztáv jelentéséből, 
hogy a pecM egyházban, dacara a sok-sok 
tnegpróbáltalasnak virágzó egyházi élet van. 
Nemhogy lanyhult volna a hitbuzgóság, 
sőt inkább mélyüdt, szilárdult és az egy- 
háziassag ontudatosaobá fejlődött A val
lásosság, egyháziassag, testvéri összetar- 
tozandó.-ág érzetének és az evangéliomi 
szellemű műveltség ápolására és fejlesz
tésére aiakuU meg az „Evangélikus Tár
saság“ 1919 febr. 9-én. Elnöke Szeyfried 
Ernő. Igen fontos szerepet tölt be a gyü
lekezet életében az „Ev. Diákonia“ . A 
gyülekezet alapjai és alapítványai az 1919-ik 
ev folyamán 6336 kor. 19 fillérrel gyarapodtak.

„HarangsZó“ . Az amerikai lelkészek 
szerkeszteseben szintén megjelenik egy 
Harangszó, mely az amerikai evangéliku
soknak folyóirata. Bethlehemben adják ki. 
A beküldött 9-dik számban a vezércikkben 
dr. Stiegler Ernő a bethlehemi vend gyü
lekezet lelkésze az egy legszükségesebb 
dologról elmélkedik. Majd az allentowni, 
buffaloi, new-brunsvicki, bethlehemi gyü
lekezet lelkészei külön-külön adnak számot 
a gyülekezetek egy havi életéről.

Az örvendetes események között talá
lunk itt is szomorú jelenségeket megörö
kítve. Így a buffalói lelkész Schieifer Ber- 
talon arról panaszkodik, hogy gyülekeze
tében sok a pálinkafőző és a vad háza
ságban élő magyar

A new-brunsvicki lelkész híradása 
szerint szept. 4-e« a miskei, Vas. megyei 
születésű Benkő Sándor örök hűséget 
esküdött a lovászpatonai születésű meny
asszonyának Gyömörci Juliskának.

A bethlehemi vend evangélikusok a 
regedei (stayer) gyülekezet részére 23 000 
koronát gyűjtöttek imaház céljaira.

„V ándorú t“ a címe annak a kis bel- 
missziói lapnak, melyet az újvidéki, óbecsei, 
szabadkai lelkészek, a zombori felügyelő 
közreműködésével Imrék Sámuel bajai lel
kész szerkeszt. Hosszú szünet i/tán most 
kopogtatott be újból szerkesztőségünkbe 
jeléül annak, hogy a szerb megszállás alatt
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lévő testvéreink még élnek. A kis lap, mely 
havonként jelenik meg és bizonyára nemes 
hivatást teljesít mindenekelőtt a szerb meg
szállás alatt élő evangélikusok egyházsze- 
retetének és áldozatkészségének egyik kéz
zel fogható tanúbizonysága.

i  HÍREK.
P erényi gyászünnep. Perényi Zsig-* 

mond báró, a magyar főrendiház mártír
halállal halt egykori elnökének emlékére 
rendezett gyászünnepen október. 24-én az 
emlékbeszédet dr. Raffay S. püspök tartotta.

Januárban lesz a népszám lá lás. A 
kereskedelmi miniszter rendelkezése sze
rint a népszámlálás az év utolsó napján 
lévő állapot szerint 1921 január 1 és 10 
közt fog lefolyni.

Fabó B erta lan  d r. m egha lt. A magyar 
muzsika egy fanatikus, derék kutatója dűlt 
ki az élők sorából Fabó Bertalannal, ki 
nagy kitartással, tudással s talán még 
több lelkesedéssel búvárkodott a magyar 
zene múltjában.

A vásá rhe ly i asszonyok ro k k á ja .
Hódmezővásárhelyen, az alföldi nagy ma
gyar városban, az egész Csonka-Magyar- 
országnak példátmutató határozatokat ho
zott a Vásárhelyi Gazdasszonyok Egyesü
lete. Még az ősz folyamán megkezdik a 
kender és gyapjú házi feldolgozását. A 
fonóka tehát ismét feléled. A kendertiloló 
vasgerebenek mellé a fonáshoz előkerülnek 
a régen szuhosodó rokkák. Vásárhely 
derék asszonynépe háziszőttéssel vértezi 
fel magát, családját, a nemzeti vagyont, 
erkölcsöket romlasztó, drága, ideigen por
tékák beözönlése ellen.

Százezer ko rona  a k a to lik u s  g ye r
m ekvédelem re. A katolikus nagygyűlés 
kézzelfogható eredményei közül az első 
helyen áll Bayer Rezső gyógyszerész ado
mánya, aki a nagygyűlésen elhangzott 
beszéd hatása alatt százezer koronát adott 
át Rótt Nándor veszprémi püspöknek a 
katolikus gyermekvédelem céljaira.

K om m unis ták ga rázdá lkodása  Bécs- 
ben. Szörtsey István gazdálkodót Bécsben 
magyarországi menekült kommunisták meg
támadták, az egyik kaszárnyába hurcolták 
s ott félholtra verték. Szörtseynek sikerült 
az őrök megvesztegetése után megszaba
dulnia. A bécsi rendőrség vizsgálatot indí
tott s többet letartóztatott a bécsi, magukat 
magyar emigránsoknak nevező közül.

B o lg á ro k  P e tő fije . A bolgár nemzet 
okt. 24-én ünnepelte Vázov Ivánnak, Bul
gária legnagyobb élő költőjének és írójának 
hetvenedik születés napját. Vázov a bolgá
rok Petőfije és Jókaija egy személyben. 
Szép müvei a bolgár nemzet százados 
szenvedéseit, szabadságharcait és fejlődését 
tükrőztetik vissza.

H annover városában a német nemzeti 
párt kongresszust tartott, amelyen Hergt

volt államtitkár nyílton bevallotta: Ismét 
erős császárt akarunk.

Egy m il l ió  d o llá r  a pápának. Az
északamerikai katolikus egyesületek egy 
millió dollárt ajándékoztak a pápának.

Ú j zs idó szekta A m erikában . Ame
rikában a rengeteg különböző szekták 
száma eggyel ismét szaporodott. Egy Anna 
White nevű nő megalapította a „Tüzoszlop 
T á rs a s á g it, amely fantasztikus és lehe
tetlen propagandájában a Messiás közeli 
eljöttét és a zsidók győzelmét tanítja.

R övid h ire k . A felvidéken a cseh 
kormány minden néven nevezendő egyesület 
alakítását betiltotta. — Az orosz szovjet
köztársaság deficitje ezer milliárd — Lon
donban betiltották valamennyi román érték 
jegyzését. — A bolsevikok téli hadjáratra 
készülnek Vrangel ellen. — A román kor
mány letartóztatta a szocialisták vezetőit.

Herczep Ferenc képes lapja, az Új Idők legújabb 
száméban Surányi Miklós székfoglaló novelláját, 
Kenedi Géza elbeszélését, Csathó Kálmán regényét, 
Kosztolányi Dezső és Gács Demeter verselt közli, 
azután cikkeket amerikai milliomosokról. Számos 
apró cikk foglalkozik társadalmi ób irodalmi, meg 
divatkérdésekkel, a szépségápolás rovatiban pedig 
sok jó tanácsot találnak hölgyolvasóink. Új, művészi 
síremlékek képei, Mühlbeck Károly humoros fejlécei 
gazdagítják a tartalmat.

Végül az Új Idők előfizetői részére a legkitű
nőbb modern magyar írók legkiválóbb műveiből 
összeállított kedvezményes árú könyvcsoportokat 
sorol fel. — Az Új Idők előfizetési díja negyedévre 
30 korona. Kiadóhivatal: VI., Andrássy út 16.

A nagybörzsönyi ág. hitv. ev. egy
házközség lemondás folytán megüre
sedett kántortanítói állására pályá
zatot hirdet. Németül is kifogástalanul 
beszélő és tanítani tudó tanítók pá
lyázzanak. Az állás javadalma: 109 20 
kor. készpénz, 15 mm. búza, 12 akó 
bor, 6 öl fa, 2 szekér széna, 3 szekér 
szalma, kb. négy hold föld haszon- 
élvezete, ostyasütés jövedelme, gre- 
gorizáció Kellően felszerelt kérvények 
1920. november 15 ig küldendők 
ajánlottan a nagybörzsönyi ág. hitv. 
ev. lelkészi hivatalhoz Nagybörzsöny 
(Hont m.) 3 — 3

A já n lu n k  p ro m t szá llítá s ra  ném et- 
o rszág i

Ó R LÖ TT  K Ő S Ó T
fedett waggonokban,

galíciai raffinált petróleumot
kölcsön hordókban, azonnali szállításra, 

ab magyar határállomás.

LIPP és LACKNER
ke reskede lm i üzle te  

S Z E N T G O T T H Á R D .

Siessen m egvenni
az I92l-ik évi

K é p e s

Luther-Naptárt,
mert gazdag, érdekes tartalma, ritka szép 
kiállítása, aránylag nagy olcsósága s álta
lában a naptár hiány miatt hamarosan el
kapkodják. Á ra  25 korona . Kapható a leg
több evang. lekészi és tanítói hivatalban. 
Ahol nem árusítják, onnét bizományos je
lentkezését kéri a kiadóhivatal a szükséges 
példányszámok megjelölésével. Megkere
sések a Luther-Naptár kiadóhivatalához, 
Sopron, Paprét 2 intézendők, ahol postán 
küldendő egyes példányok is megrendel

hetők. i

Evangélikus tanító nagy gyakor
lattal ajánlkozik oly községbe, hol 
8 — 10 polgári iskolai növendék 
volna, kiket magán úton előkészí
tene vizsgára. A jánlatokat Ném et 
Sándor Budapest Vili. kér., Nefe
lejcs utca 24 . II. 25.

Piros alma
címmel Csite Károlynak november hó végén 
három felvonásos vidám, kacagtató, poéti- 
kus népszínműve jelenik meg, melyből leg- , 
közelebb mutatót közlünk. A vidám nép
színmű főhőse C s i z a  G e r g ő  ifjú legény 
korában. Az érdekes színdarab igen alkal
mas lesz műkedvelők részére, de mint ol
vasmány is nagyhatásúnak ígérkezik. A 
könyv ára 14 korona, díszpéldány ára 22 
korona lesz. Már most megrendelhető a 

szerzőnél Körmenden.

Vasbútorok, rézbútorok
és 2—3

sodrony ágybetéteket
direkt a gyártónál szerezzünk be.

—  Szolid árak, gondos kiszolgálás. —  
ERNST JÁNOS G yőr, Wennesz Jenő-ut 55. 
Telefon 82. V áros i ra k tá r  Arany János-ut 

18. Telefon 732. ♦
Ugyanott egy becsületes, jóindulatú fiú 
ta n u ló na k  felvétetik. Lehet árva fiú is.

Y iszonteladásra,
bizományba elvállal Forberger An- 
dorné Szentgotthárdon bármilyen i 
új vagy használt tárgyat, úgymint: i 
képeket, üveg- és porcellánárut, 
műtárgyakat, régiségeket, ékszert, , 
könyvet, bútort, ruhaneműt stb.-,

Mákot, diót, babot, borsót, lencsét, kölest és minden terményt legmaga- 
----------------  sabb áron veszünk,

Sürgönyeim: L A C K N E R . L I P P  és L A C K N E R
kereskede lm i üz le te , S z e n t g o t t h á r d .

Nyomatott W ellisch Béla villamttzemü könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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F e le lő i « zerk es z tő  

é t k ia d ó :

S Z A L A Y  M I H Ä L Y .
T ó r is z e rk e tz tő :

NÉMETH KÁROLY.

Kéziratok Lovátzp ato nára  
(V e tz p ré m m e o a ), »lófi- 
zeté ti dijak, reklam ációk  
a H A R A N 08ZÓ  kladóhlva 
ta lá llak  S zentgotthárdra  
(Vutvárm egye) küldendők.

Előfizetést elfogad  
minden evang lelkész ét 

tanító .

S ze rke sz ti s a k ia d ó h iv a 
ta l v e z e tő je :

C Z I P O T T  G É Z A
S ZEN T Q O TTHÁR D  

(Vasvárm egye.)

E V A N G É L I K U S  N É P L A P .
A la p íto tta : Kap i Béla 1910-ben.

A „ D U N Á N T Ú L I  L U T H E R - S Z Ö V E T S É G “ H I V A T A L O S  LAPJA.

A „H a ra n g szó “ előfizetési 
á ra : f é l  é v r e  közvetlen  
küldéssel 2 0  kor., csopor
tos küldéssel (legkevesebb  

(0 példány) 18 korona.
A „H a ra n g s zó " te rje s z 
tésére befolyt adom ányok
ból szórványban lakó hl- 
veinknek ingyenpéldányo  

kát küldünk.
M egje len ik  m inden vasár

nap.

M arg it unokám.
Mitől oly balzsamos, üde a levegő? 
Dalamb száll, ezüstös szárnyakon lebegő; 
Köszöntik hajlongva liliomlevelek —
^z én kis aranyos, szépséges unokáin 
jyors lépte közeleg.

íürülem micsoda tündéri fény ragyog? 
Dózsát dobálnak a mosolygó angyalok 
Mind-mind idejöttek, otthagyva az eget — 
Lz én kis aranyos, szépséges unokám 
'iros ajka nevet.

Jajnali álomban édes zene zendül,
^seng pici csengettyű a csillagos mennybül, 
Mintha bölcsőm rengne, újra gyermek let

tem —
Lz én kis aranyos, szépséges unokám 
üőgicsél mellettem.

,elkemet elfogja egy titkos igézet,
Izívja, szívja ajkam a csurgatott mézet; 
1 méznél is édesb édesség mi lehet ? 
iz én kis aranyos, szépséges unokám 
Isókolt meg engemet.

Sántha Károly.

Diadalmas hit.*)
— Bodelschwingh példája —

Ir ta : Pass László.

I Hihetetlen valóság, hogy a kom
munizmus esetleges diadalának a ré- 
le még most is kísért nemcsak a 
épek söpredéke közt, hanem értel
es, derék emberek fejében is, holott 
ég a születése napján meg voltak 
[ámlálva a napjai. Tudjuk a törté
kemből, hogy az emberiség életében 
lak olyan eszmék valósíthatók meg, 
Melyek annak természetes szükségei
ül támadnak és nem ellenkeznek a 
jrmészet megmásíthatatlan törvényei-
I *) Cikkíró mint százados-lelkész kom
munista ellenes propagandát végzett a had- 
hminiszter megbízásából hazatérő foglyok 
ízt 1918-ban.

vei. Ezek a korszerű »igazságok«, 
amelyek minden akadály, üldözés 
ellenére is diadalmaskodnak. Szent 
valóság az, hogy »semmit sem csele
kedhetünk az igazság ellen, hanem 
csak az igazságért!« (II. Korinth. 13,
8.) A kommunizmus azonban épen 
az igazsággal, a természeti törvények
kel akar dacolni, mint ahogy a bö
lénybika fejét szügyébe vágva ront a 
robogó gyorsvonat elé, hogy azt ki- 
röpitse a sínéiből. Dehát a vasször
nyeteg erősebb a dühös bikánál és 
cafatokra tépi, gázolja, amiért útjába 
állt. így jár a kommunizmus is, amely 
a természet tartalmas rendje ellen 
akar fellázadni, mikor halálos ítéletet 
mond arra a társadalmi és gazdásági 
rendre, amelyet nem hóbortos embe
rek rögeszméi teremtettek, hanem 
magának az emberiség életének, a 
természetes fejlődéstörvényei fejlesz
tettek évmilliókon át a tényleges szük
ségletek, erőviszonyok és természeti 
törvények alapján.

A közösségi élet érdekében a 
munkamegosztás természetes törvé
nye alapján célszerűen tagozódott, 
szerveződött társadalmi és gazdasági 
életrendet eltörölve, máról-holnapra 
egy merően új elméleti rendszert akar 
szabni a gyakorlati élet végtelen vál
tozatú viszonyaira. A legfőbb őrült
sége pedig az a kommunizmusnak, 
hogy szemet húnyva az előtt az ál
talános tény előtt, hogy az egész 
természeti élet mozgató erejének az 
egyéni érdek, az önzés a forrása, el
törli a magántulajdont és a megél
hetésnek a munka és szorgalom ará
nyában való javulási lehetőséget s 
>körnmunizmus«-sá, közössé tesz min
dent, az anyagi és szellemi értékeket, 
munkát, élvezet^ arról álmodván 
rajongó m ód jára,^^y  az így egyen
lővé tett emberekelJlsztán a belátás, 
a közös érdekértvvap önzetlen lelke
sedés, az Önfelá,ldpz« emberség fogja

serkenteni nagy tettekre, áldozatokra, 
mikor a jóléte így is, úgy is bizto
sítva van minden más emberével 
»egyenlően«, ha az nem is érdemli 
azt úgy meg gyengesége, vagy ha
nyagsága miatt. Hihetetlen az sok 
emberre nézve, hogy mily lelketlenül 
felelőtlen, tudatlan, őrült eszmék van
nak a kommunizmus tanításában, 
melynek oly sokan tapsolnak!

Ránk nézve a legkirívóbban egy- 
ügyüek az egyházakról és vallások
ról szóló tanításai, amint azokat az 
egyik »világapostol«, Bucharin Niko- 
láj a »Kommunizmus programmja« 
című könyvében megírta. A kommu
nizmus nyíltan bevallott tervét, az 
egyházak és vallások »megsemmisí
tését« nevezett apostol azzal okolja 
meg, hogy az emberiséget lelkileg is 
fel kell szabadítani-, mert az Istenben 
való hit a szabadság hite, amely 
szolgaivá, lelki rabbá, csendes hü
lyévé, barbárrá teszi az emberiséget, 
fejlődésének útját állja s nemcsak 
barbárságban hagyja a népet, hanem 
arra is alkalmassá feszi, hogy rab
ságban éljen továbbra is. — Ezek a 
kommunizmus »érvei«. Potya dicső
ség volna ezeket az állításokat az 
érvek sokaságával nevetség tárgyává 
tenni, de mivel ezek határozottan, 
kimondottan »minden« vallásra vo
natkoznak, a Jézus Krisztuséra is, 
azért egy pár szóval csak be kell 
világítanunk a kommunizmus népbu- 
tiló sötétségébe. »Vak vezet világta
lant!«, ez az első szavunk.

Bucharin Nikoláj, kis újjában kép
zelvén a világbölcseséget, perbeszáil 
a »világ rabtartó Urával« s ostobá
nak tartja azokat, akik Neki engedel
meskednek. Ó nem akar »ostoba« 
lenni s ezért dacosan szembeszáll 
azzal az Akarattal, amely áthatja az 
egész világmindenséget s kényszeríti 
végtelen hatalommal nemcsak a »mi 
világunk«-at, a földgömböt, a világűr
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e szálló porszemét, hanem a fene
ketlen Végtelenség megszámlálhatat
lan napmyrriádjait s a végtelen ae- 
teróceánon villámsebességii, örvénylő 
kavargással tovairamló egész világait 
is, hogy másodpercnyi pontossággal, 
megjuhászodó, feltétlen engedelmes
séggel tartsák be kimért égi pályá
jukat. Egy Akaratnak engedelmeske
dik az egész végtelen mindenség, 
csak Bucharin Nikoláj és hitfelei 
nem, mert ők azt tartják, hogy rabbá, 
szolgaivá, gerinctelen jelleművé, 
csendes hülyévé, barbárrá teszi az 
embert az az érzés, hogy ő, a vég
telen világ parányi, élő, gondolkozó 
porszeme, fia, örökéletü, halhatatlan 
lelkű gyermeke a végtelen erejű, örök 
Szellemnek, az élet, erő, igazság, 
bölcsesség és szeretet Istenének. 
Barbárrá teszi az embert ő szerintük 
azaz érzés, hogy »arról ismertük meg 
a szeretetet, hogy ő az ő életét adta 
érettünk, mi is kötelesek vagyunk 
odaadni életünket a mi atyánkfiáiért« 
(1. János 3, 16.); az a hit pedig rabbá, 
hogy ; »az Úr pedig a lélek és ahol 
az Útnak lelke, ott a szabadság!« 
(II. Kor. 3, 17.) Sötétség és lelki rab
ság fiai ők, akik nem akarják befo
gadni a világ világosságát, hogy éle
tük legyen. Nem tudják, hogy az em
beriség élete nem lehetett erkölcs, 
vallás nélkül. Nem tudják azt, hogy 
ha egy nép eszménytelen, hiteha- 
gyott, jellemtelen, romlott, ha nincse
nek nagy számban erős jellemű, meg- 
vásárolhatatlan, féltétlenül megbíz
ható, önzetlen, talpig becsületes fiai,

akkor lehet annak a népnek mindene 
bőven, lehet sok marhája, gabonája, 
vasútja, gyára, tudománya, mégis 
zúg zordonan a halál szele, gyilkoló 
lehellete felette. Erkölcs nélkül Róma 
is ledől nehéz rabigába.

Szavak helyett lássuk az élet té
nyeit ! A világ egyik legműveltebb 
államának, a legyőzve is hatalmas 
evangélikus Nérnetbirodalomnak a 
fővárosban, Berlinben, a császári 
palotával szemben, a főtéren emel
kedik az evangélikusok hatalmas, 
gyönyörű székesegyháza. Homlokza
táról egy büszke hitvallás szól a 
világváros népéhez és minden jöve
vényhez: >Az a győzedelem, amely 
legyőzte a világot, a mi hitünk !« 
(II. ,Ján. 5, 4.) Komoly bizonyság
tevés ez arról, hogy annak a nagy, 
német műveltségnek, amelyen lépten 
— nyomon csodálni kénytelen még 
más, müveit nemzet fia is, erőforrása, 
fentartója, irányítója a Luther apánk 
ősi, izzó, dacos hite, hogy: »Erős 
vár a mi Istenünk!« Lássunk bizo
nyítékot ! A büszke porosz nemzet 
egyik előkelő miniszterének a fia, 
Bodelschwingh Frigyes, a königgrätzi 
csata után, mint gazdatiszt előzetes 
terv nélkül bevetődik egy kis, falusi 
templomba. Isten egyszerű szolgájá
nak a szava a leikébe m arkol: ho
gyan fog ő számot adni földi életé
ről az örök Bírónak, mivel viszo
nozza az ő végtelen, meg nem érde
melt, ingyen való kegyelmét, szere- 
tetét? E töprengés, e vágy volt az 
első mozdulata az élő Isten felé,

mint a járni kezdő gyermek első, bi
zonytalan lépése az édesanyja felé. 
Elhatározza, hogy lelkész lesz. Nem
sokára már Párisban van. Nincs 
semmije se, csak —  hite. Egy nyo
morúságos kis hónapo's szobát bérel 
s oda hívja a német származású 
utcaseprők kóbor gyermekeit s meg
tanítja őket imára, énekre-s a szere
tet vallására. Jóra, nemesre nevelve 
megmenti őket a becsületes életnek. 
A hű, istenes igyekezeten Isten áldása 
volt. Nemsokára »már« harmoniumot 
is birt venni! Később már egy pici 
imaháza, pici lelkészlakása is lett a  
néhány tagú lelkes gyülekezetnek.

A »Kegyelmes Úr« kiváló fia ittt 
nyomorog, küzd, diadalmaskodik bol
dog hitével az élet iskolájában. Aki 
a sors szálait fonja, innét elegendői 
gyakorlat, edzettség után elvitte haza 
Westfáliába, ahol Bielefelden foly
tatja tovább szent munkáját. Forr a 
lelkében valami. Érzi, hogy ő rá va
lami nagy feladat vár. Csak a módot, 
az útat nem látta, hogy adja át aján- 
dékúl lelke nagy, égi tisztaságú sze- 
retetét az ő embertársainak ? Életé 
Vezére ezt is megmutatta. Jámboi1 
bielefeldi polgárok egy egyszerű pa
rasztházat vettek a város mellett 
szegény epileptikus betegek otthonára. 
Bodelschwingh előtt világossá lett az 
élete célja. Elgondolta, hogy az igaz 
Istentisztelet nem a tömjénfüst, hanem: 
az irgalmasság (Máté 9, 13.), eszébe
jutott az isteni szózat: »Legyetek
irgalmasok, mint a ti mennyei A tyá-; 
tok irgalmas!« (Lukács 6, 36.), és

T Á  1 «  O 'J L .  a  

A mi hadi foglyunk.
Lelkem szemével a 
Távolba ha nézek,
Megjelen előttem.
Fogoly társunk képe.

Messze idegenben 
Sárga tenger partján 
Kesereg hazája 
S övéinek sorsán.

• Podólia síkja, 
Kárpátok lejtője,
Sok vitéz magyarnak 
Lett a temetője.

A vak muszka golyók 
Zápora hullt rájuk,
De megszabadult a 
Nagy vésztől hazájuk.

Mert hős székely fiuk 
S jeles tiszti készség, 
Megmutatta, mit tud 
A magyar vitézség.

Mindenütt daliás 
Népe előtt jára . . .  
Klekoti rohamban 
Látták utoljára.

Szomorú a tö b b i: 
Dörögnek az ágyuk,
De a hős hadnagy már 
Nem figyelhet rájuk.

Jeges Szibéria 
ólmos ege őrzi,
Szívét keserűség 
Marcangolja, vérzi.

Évekkel ezelőtt 
Egy szép nyári éjen 
Itt hagyott bennünket 
Nyomasztó kétségben.

S bár mind nagyobb a vész — 
Igen sokan vannak —
Sok helyet kell védni 
A szegény magyarnak:

Bajnok tiszttársai 
Új rohamra mennek. 
Magyar fegyvereknek 
Hírt, nevet szereznek,

Véres lapon Hadúr 
Nagy parancsa állott, 
Fegyverbe hivá a 
Legfelsőbb szolgálat

Fene párducokként 
Megállnak a harcban. 
Egyek az örömben, 
Egyek a bánatban.

Csak őt védi nagy ház 
Magas kerítése, 
Nincsen neki nyitja, 
Nincsen neki rése.

S míg itthon kedvesi 
Érte aggódának, 
Szeme közé nézett 
Százezer halálnak.

Legendás bajtápsunk 
Ott szenvedett köztük, 
Bátor arkangyalként 
Virrasztóit fölöttük.

Aggódó őrei 
Fülelve vigyáznak, 
Féltett rabja van az 
Emeletes háznak.



1920. november 14. HARANGSZÖ. 259.

»Boldogok az irgalmasok, mert ök 
irgalmasságot nyernek« (Máté 5, 7.). 
Mint égi parancsot érzi lelkében, 
hogy neki is az irgalom egy gyö
nyörű tartományát kell megalkotni 
ilyen vigasztalan nyomorúságú bete
gek békés lakhelyéül. És ő engedel
meskedik is az irgalom Atyjának. 
Hozzálát a nagy munkához. Nem 
ismer akadályt. Hite diadalmasan 
viszi célja felé. Derék hajadonok, 
ifjak egész serege veszi körül, akiket 
lelke egész melegével, erős hitével 
tanít a legszebb tudományra, a némán, 
önfeláldozóan, lemondóan, hű szere- 
tetre: >ki közületek első akar lenni, 
mindenkinek szolgája legyen, mert 
az emberfia sem azért jött, hogy neki 
szolgáljanak, hanem, hogy ő szolgál
jon és adja az ő életét váltságul soka
kért. « (Máté 10, 44— 45.)

Egymás után emelkednek a theuto- 
burgi erdő vadregényes, lankás völ
gyében a szép, swájci mintájú, mo
dern pavillonok. Jönnek a betegek 
is az ország minden részéből. Aggas
tyánoktól kezdve pár napos gyerme
kekig mind nyavalyatöröttek. Időnként 
előveszi őket e súlyos idegbaj, sikolt- 
va, hörögve összeesnek s magukat 
tépve, verve szenvednek, kínlódnak. 
Nagyrészük úgy szerezte e betegséget 
kicsapongó, züllött, iszákos életmód
dal, mások pedig ilyen elődöktől örö
költék. A piciny, idétlen kisdedek az 
elődök bűneinek az átka alatt szen
vednek egész életükön át ártatlanul. 
Boldelschwingh apó e gyógyíthatatlan 
baj enyhítésére a munkát alkalmazta.

Külön családban vannak a betegek 
kor, nem és foglalkozás szerint. Kü
lön szabó, cipész, asztalos, lakatos, 
földműves stb. »család« van külön 
pavillonban, ahol csendes munkával 
töltik az időt, ápolók és »családapák« 
felügyelete alatt. A »családanya« a 
háztartást vezeti. A krisztusi szeretet 
melege, békéje sugárzik mindenütt, 
ötvennél több pavilion van, többi 
közt: gyermekotthon, ovoda, iskolák, 
iparműhelyek, gyárak' villanytelep, 
sebész osztályok, elmegyógyintézetek, 
vendégfogadók, diakonissa ház és 
több templom; van mintagazdaság, 
külön nagy munkástelep az ország 
kóbor embereinek a letelepítése vé
gett, van az intézet afrikai hittérítő 
állomása részére arra való égyéneket 
képző intézet, van lelkészi főiskola, 
ahol a lelkészi pályára készülő ifjak 
hasznos gyakorlati ismereteket szerez
nek, a nap jórészét pedig kék zub
bonyban, kék kötővel, mint ápolók a 
betegek mellett töltik, hogy megta
nuljanak »mindenkinek szolgálni«, 
mint az »emberfia«. A háború elején 
6 lelkésze, 1400 >növér«-je, kb. 200 
»testvér«-je volt az intézetnek, amely
nek hozzávetőleg 6000 nyavalyatörös 
és őrült betegje volt. Valóságos kis 
»állam«, a szeretet, az irgalom álla
ma. Ha végig járja az ember a sok 
pavillont s megnézi közelről az egész 
intézetet, sokszor megáll csodálkozva.

Hogy mily élet van itt, elég látni 
az aranyos jóságu, hófehér kendős, 
simára fésült hajú, kék szemű, ked
ves mosolygu nővéreket, amint csen

des türelemmel, hű szeretettel ápol
ják szenvedő embertársaikat, kiket, 
mint hasznavehetetlen terhet, a mo
dern társadalmi élet gépezete kilökött 
magából. Nem hagyják elpusztulni 
őket az útszélen, hanem otthont, ápo
lást, vigaszt, szeretetet kapnak tőlük 
az Isten nevében —  ingyen. A mű
velt Görögországban a Taigethos 
hegyére tették volna ki az ilyen epi
leptikus gyermekeket a spártai anyák 
a rókák és hollók eledeléül A művelt 
Görögországban a »Halálhajóra« haj
tották volna az ilyen elaggott vagy 
hasznavehetetlen munkásokat és az 
elvitte volna őket a Halál szigetére, 
hogy éhségükben egymás húsát mar
cangolva haljanak meg rémes kínok 
közt. Egy ember hite azonban elég 
volt arra, hogy e szánalmas élő ha
lottak otthont, kedves, meleg otthont, 
testvéri szíveket, szeretetet, vigaszt 
találjanak a kietlen, rideg önzés vi
lágában. Könybelábad az ember sze
me, mikor a gyermekotthonban este 
»takarodót« fújnak s a gyönyörű tisz
taságú, fehér hálóteremben a piciny 
ágyakon térdre ereszkednek a kis ár
tatlan betegek, kezecskéjüket össze- 
téve köszönetét mondani az árvák 
Atyjának azért, hogy elküldte Fiát az 
elveszettekhez, a betegekhez, bűnö
sökhöz, megtanítani őket égi irga
lomra, égi szeretetre, amely megváltja 
e világot. A legmélyebb tisztelet és 
elismerés támad az emberben, mikor 
látja azt a mély, néma, önmegtagadó 
szeretetet, amely a »Nővérek« szívé
ből a fájdalmak szánalmas emberei-

1

Percek, órák, napok, 
Kínos hetek múlnak, 
Hetek hónapokká, 
Esztendőkké nyúlnak*.,

A fogoly ott sínylik, 
Élve, eltemetve;
Karjai erősek,
Munkára nevelve.

M it ér idegenben 
A terített asztal, 
Otthon a fekete 
Kenyér is vígasztal.

Egy bús napon vége, 
Vége a hős harcnak! 
De ellenünk örül 
A nagy hadisarcnak.

Csak a Sárga tenger 
Nem adja ki foglyát,
Bár repeső szívvel 
Várjuk, hogy meghozzák:

Vágyó tekintete 
Mi felénk sugárzik,
Van-e, kinek szeme 
Részvétkönnytől ázik ?

Hol az a kin, melyet Rabló varjak tépik Utóbb imádságra
El nem bírna teste, Magyar haza testét, Kulcsolpdik keze,
Ha ily áron otthon Karban ünnepük a Lelkét fölemeli
Párjánál lehetne? Szép ország elestét. A nagy hit ereje:

Hol a kereszt, melyet Hős székely legények „Áldd meg isten, áldd meg
Magára nem venne, 
Csak ismét hazája

Komor fővel járnak, Magyarok hazáját,
Hargittájuk ormán Szép magyar hazának

Hű munkása lenne ? Vad oláhok állnak. Egyik városkáját,
0

Szűk neki a börtön; Északon és délen Annak is egy házát,
Orosz nem bírt véle, Gond üli a népet, A benne lakóját,
Oda került sárga Turulmadár szárnya Apró cselédeit
Japánok kezére. Elszaggatott s tépett. Kicsinyét és nagyját!

De mit ér a vidék Rabjaink külföldről Engedd rám virradni
Elbájoló zöldje, Szállingózva jőnek; Azt az örömnapot,
Ha az nem az édes Szomorú a Jelen Mikor fáradt lábam
Magyar haza földje? A megérkezőnek. Honi földet tápod.
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nek az életére sugárzik. És ők nem 
fáradnak el 48 órás szolgálatban 
sem! Hiszen az ő szeretetük csak 
halvány viszonzása az örök, végtelen 
isteni irgalomnak, szeretetnek 1 ök  
azt tartják: »Szeressük ő t, mert ö  
előbb szeretett minket !< (I Ján. 4, 19.)

A szeretet állama e világhírű, gyö
nyörű intézet A neve: Béthel, zsidó 
szó; magyarul annyit tesz: Isten 
háza. Valóban az. Valami más itt a 
levegő, a napsugár, a lomb zöldje, 
az emberek élete s minden de min
den. Valami tiszta, égi derű, a hit, 
a szeretet ragyogása sugárzik itt 
mindenfelől az ember felé. Itt min
denki régi, kedves ismerősnek látszik, 
mindenki testvér, mindenki szolgá
latra kész, szíves, barátságos, kedves. 
Valamikor régen Varius római lé
gióival itt vitták meg a döntő, győzel
mes viadalt az ősgermánok. Most az 
Isten szolgái víjják harcukat a bűn, 
nyomor, kín hatalmaival. És a hit a 
diadalmas. A porosz »kegyelmes úr< 
fiának a hite, mely ezt a gyönyörű 
kis »irgalomországot« alkotta. Az 
öreg Bodelschwingh apó elérte vá
gyát, erejétől telhetőén átadta szíve 
szeretetét az embertársainak. Már 
nyugszik. Hű élete párja mellett. Az 
intézet munkásai, betegjei folyton 
látogatják a kettős, csendes sírt. 
Visznek friss virágot, forró áldó 
imádságot, mert az igaznak emléke 
áldott. Legnagyobb diadalát akkor 
aratta hite, mikor, mint birodalmi 
képviselő rákényszeritette a büszke 
pártokat egy emberbaráti törvény 
alkotására, mellyel az országutak 
»csavargóit« letelepítette s tisztessé
ges életmódra szoktatta munkásházak, 
telepek építtetésével. Egy ember dia- * *

Szenvedés díjában 
Csak azt megérhessem,
Drága hazám földét 
Csókkal illethessem.

Megnyukszik a lelkem 
Édes otthonomban.
Meghalni is könnyebb 
Az én kis falumban!“

*

Mindenható Isten,
Seregeknek Ura!
Hozzád fohászkodik 
A fogoly katona.

Óh, ne vond meg tőle 
Kegyelmed pálmáját,
Küldd haza mindnyájunk 
Kedves katonáját!

H ajas Béla.

dalmas hitét láttuk vázlatosan. Hol 
van még a sok-sok, elszámlálhatat- 
lan, tengernyi áldás, mely tettek, 
jellemek példája utján, intézmények 
által az egész emberiségre áradt ab
ból a hitből, amelyet a sötétségnek 
világmegváltó apostolai meg akarnak 
»semmisíteni.« örü lt eszmék uralma 
csak pillanatnyi 1 A világ örök rend
jével dacoló kommunizmus arra a 
sorsra jut, mint a gyorsvonatnak 
futó bölény. A berlini székesegyház 
felirata pedig örökre igaz m arad: 
»Az a győzelem, amely legyőzte a 
világot, a mi hitünk!«

Az egyetemes papság elve és an
nak gyakorlati jelentősége.

Ir ta : B a likó Lajos.

Aki megértette, hogy az egyetemes 
papság elve mit jelent, aki tudja és 
átérzi, milyen szent méltóság adatott 
minekünk, az megérti azt is, hogy ez 
a méltóság kötelez, és pedig hűségre, 
arra, hogy tisztünket betöltsük. Rövi-' 
den azt így fejezhetném k i: keresztyé
nek, ne érjétek be azzal, hogy papi 
hivatástokkal dicsekedtek, hanem 
törekedjetek arra, hogy tisztetekről 
bizonyságot tegyetek. Panaszolva 
kell megállapítanom, hogy ez a figyel
meztetés és ez a kérő szózat nem 
fölösleges. Igen sok u. n. »evan
gélikus« keresztyén van, aki papi 
tisztét elhanyagolja Jól tudom, hogy 
azt egészen betölteni senki nem bírja, 
mivel míg e testben járunk, addig a 
gyarlóság, a test, a világ sokszor 
megejtéses hűtlenségre, kötelességmu
lasztásra csábít. Csakhogy igen sokan 
nem is igyekeznek ^rra, hogy papi 
tisztükhöz méltóan járjanak s épen" 
ez az, amit mélyen kell fájlalnunk. 
Ha tökéletesek nem lehetünk is, a 
minthogy tényleg nem lehetünk, de 
szent hivatásunk, hogy hűségesek 
lenni törekedjünk. Akkor történik ez 
meg, ha' papi méltóságunkat vala
mennyien mindenkor szem előtt tartjuk 
és ha papi tisztünket egytől-egyig 
megbecsülve, azt odaadó hűséggel 
szolgáljuk. Mi mind papok vagyunk; 
kicsinyek és nagyok, férfiak és nők, 
örvendezők és bánkódók, csalódottak 
és reménykedők arra hivattattunk el, 
hogy magunkat, nemcsak egy-egy 
tehetségünket, nemcsak egy-egy óráját 
életünknek, hanem egész valónkat és 
egész életünket Istennek szenteljük. 
Tudjátok-e, hogyan történjék ez? 
Úgy, hogy imádkozunk, és szolgálunk.

Az imádság forrása a hit, a szolgálat 
gyökere és rugója pedig a szeretet. 
Tehát a szívnek hite és hz életben 
megnyilatkozó szeretet —  ez a kettő 
képesít a papi tiszt betöltésére. S ha 
napjainkban olyan gyenge a hit és 
olyan erötelen a szeretet; ha az 
imádság a hajlékokban nincsen ott-! 
hon és ha a templomok annyiszor, 
üresek; ha a szeretet az ajkakon 
hangzik ugyan, de az életben, a tár
sadalomban nem érvényesül, akkor 
ez annak bizonysága, hogy a keresz
tyének papi hivatásukat meg nem 
becsülik és be nem töltik. Minket, 
evangélikus keresztyéneket, illet ez 
a vád különösen. Mi tudjuk, nekünk 
tudnuk kell, hogy papok vagyunk, s 
ha mégis elhanyagoljuk tisztünket, 
nekünk mentségünk nem lehet. Aki 
tudja a jót és nem cselekszi, bűne 
az annak! Vajha a reformáció év
forduló napja, tükröt tárna elénk, 
tükröt, amely megmutatja milyenek 
vagyunk és milyeneknek kell len
nünk 1 Ez a rövid fejtegetés is, , 
amellyel figyelmeteket igénybe vettem,, 
tükör akar lenni; nézzetek belé, 
okuljatok belőle és tegyétek meg, a 
mire inteni akar: legyetek egytől- ' 
egyig papok, .papjai annak a kegyel
mes és szent Istennek, aki titeket 
Krisztus által szolgálatába fogadott 
s aki a szolgáktól nem vár egyebet, 
mint csupán csak hűségét, de azt 
igazán elvárja s a szerint Ítél, a 
miként mi a hűséget megbizonyítottuk. 
Értsétek meg: a papi hűség a t i , 
érdeketek. A ti ideig való boldogság
tok és a ti örökkétartó üdvösségtek 
függ attól, vájjon méltók vagytok-e. 
Isten kegyelmére, mely titeket papoknak 
hivott el. Ha szeretitek magatokat, „ 
telketeket, életekeket, akkor töltsétek 
be maga#béltóságtokat minden igye
kezettel, hogy áldottak legyetek s j 
másokra nézve is áldást jelentsetek. J 

• (Vége.)

Csite Károly njabbkőnyvei:
P iros  a lm a. Népszínmű három fel

vonásban. Ara . . . 14 K
Díszpéldány ára . . .  22 K

Betlehem i pásztor. Karácsonyi me
sék. Új bővített díszes kiad. Ára 5 K 

T ó th  L id i.  Népszínmű egy felvo
násban. Ára . . . . 5 K

Csere le á n y ^ s e re  legény. Elbe
szélések.“  ra . . . 16 K

M agyar szív. Elbeszélések. Ára . 8 K
Jézus a szívekben. Legendák, me

sék. Á r a .............................. 5 K
Megrendelhetők Csite Károlynál Körmén-, 
den, avagy lapunk kiadóhivatalánál. — 
Ajánlott küldésnél 2 korona 50 fillérrel 

több küldendő.
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Apróságok
az életből és a történetből.

K ö z li: Kiss Samu.

Mikor Augusztinusz meghallotta, 
hogy azok között a két éven aluli 
gyermekek között, akiket Heródes 
Szíriában megöletett, a saját fia : 
Antipater is köztük volt s kivégez- 
tetett, így kiáltott föl: »Inkább lettem 
volna Heródesnek a disznaja, mint 
a fia«. (A zsidók ugyanis disznóhust 
nem ettek s ezért a disznót sem öl
ték meg.)

*

A konfirmáció-órán az öreg lel
kész szokása szerint megkérdezte a 
gyermekektől: »Ki volt közületek Va
sárnap a templomban?« S elmondatta 
az alapigét és a prédikáció felosztá
sát. »Hát te Károly?« — kérdezi az 
egyiktől. »Olyan csúnya idő volt«, — ^  
felelt a megszólított. »De úgy-e ked
ves Károly, ha színházba, cirkuszba, 
vagy máshova kellett volna menni 
szórakozásra, akkor nem lett volna 
csúnya idő s nem tartott volna 
vissza?« —  kérdezte az öreg lelkész 
szelíden. — ötven évvel később két 
templomba menő esőben, szélben 
igyekezett az Isten házába. Útközben 
a városi parkban egy kis öreg urat 
találnak elő, akinek haját az idő és 
gondok már megőszítették, »Hát ta
nácsos űr is? Ilyen szeles, zimankós 
időben?« —  kérdezik tőle. »A rossz 
idő miatt csak nem mulasztom el a 
templomba-menést I« felel az. Mert 
akkor mintha mindig a boldogult öreg 
lelkészünknek a szelíd szemrehányá
sát hallanám: »De űgy-e Károly, ha 
színházba, cirkuszba, vagy máshova 
kellett volna menni szórakozásra, az
idő nem tartott volna vissza! ?«--------
A nyájas intés így munkált áldólag 
még félszázad múlva is.

*

Frigyes szász választófejedelem, 
mikor dörgött és villámlott, kezeit az 
ég felé szokta emelni e szavakkal: 
>óh te erős, hatalmas Isten, jelented, 

hogy még élsz!«
* ̂ •

II. József császár, a türelmi ren
delet kiadója számára egy ünnepélyes 
istentisztelet alkalmával külön helyet 
tartottak fenn a templomban. De ó 
nem akart oda ülni, hanem a többi 
nép közé térdelt, mert mint mondta: 
»Isten előtt mind egyenlők vagyunk.«

*

Londonnak egy nagy épületében 
egyszer tudós férfiak gyülekeztek össze

HARANGSZO

azzal a szándékkal, hogy az Istennek 
hadat üzennek s a hitet, vallást ki
irtják. Mind meghaltak már, a nevük 
is feledésbe ment; de különös és 
csodás véletlen, hogy ugyanabban a 
házban ezer meg ezer kéz és gép 
dolgozik ma a biblia kinyomatásán 
s millió-számra kerülnek ki onnan 
a bibliák a világ minden részébe.

*  -

Egy csillagász az általa szerkesz
tett kalendáriumban egy bizonyos 
napra szép időt jelzett s arra a napra 
vendégeket hivott kertjébe. Mikor az
tán az eső megeredt, a vendégek így 
szóltak hozzá: »Hogyan? Hiszen mára 
szép idő van jelezve!« Mire a csil
lagász azzal felelt: >Hjah, én csak 
a kalendáriumot csinálom, de az idő
járást az Isten«.

*

Hiero pogány király azt kérdezte 
egy híres bölcstől, Szimonidesztől: 
mondja meg, mi az Isten? »Adj egy 
napi gondolkodási időt s megmon
dom«. Mikor másnap a király a fe
leletet kérte, azt válaszolta: »Adj két 
napi gondolkodási időt«. A két nap 
leteltével négyet, maid annak letelté
vel meg nyolc napi gondolkodási időt 
kért a bölcs. Mikor a király végtére 
türelmét vesztve ingerülten kérdezős
ködött eljárása felől, azt felelte: »Mi
nél tovább gondolkodom fölötte, an
nál kevésbé értem s tudom.« —  A 
hivő keresztyén_két szóval meg tud 
felelni ama híres bölcsre nézve oly 
nehéz, rejtélyes kérdésre: »Isten lé
lek; Ister^a szeretet«.

Oroszország.
Olaszországban a bolseviki uralom alatt 

a keresztyén egyházak nehéz időket élnek. 
A bolsevikok a legnagyobb kíméletlenség
gel bánnak a papokkal és az egyházzal. 
Először is minden vagyonukból és pénzük
ből kifosztották őket. Amikor azután a pa
pok vallástanításhoz fogtak, hogy magukat 
fenntarthassák, ezt is betiltották. Az élel
mezésnél a papokat a harmadik osztályba, 
sorozták; azok közé, akik legkevesebbet 
kapnak. Heteken keresztül nem juthattak 
egy darab kenyérhez. A papok kényszerít
tettek a legalacsonyabb rendű munkák el
végzésére. Moszkvában utcaseprésre alkal
mazták őket. Wladimir kievi metropolitát 
húsz püspökkel és sok száz pappal együtt 
aljas módon lemészárolták. De a kegyetlen 
üldözéseknek következményeképpen az is
tenfélők annál szorosabban • egyesültek. 
Ortodoxok, katolikusok, protestánsok, zsi
dók, mohamedánok, raskolnikok, szóval 
mindazok, akik istenben hisznek, kezet 
nyújtottak egymásnak. A mozgalom élén 
Tikhon tnoszkvai metropolita áll, akit az 
orosz egyház mostani vezetőjének tekin
tenek.

261.

Egy balti ember, aki átélte a balti tar
tományokban a bolseviki uralmat, így ír : 
„Senkinek sem kívánom, hogy átélje a bol
seviki időket. Kimondhatatlanul nehezek, 
s ha az ember visszatekint reájuk, érzi, 
hogy rendkívüli kegyelem mentette csak 
meg a lelki összeom'ástól. De mégis nagy 
idők ezek; s néhány nap, sőt óra alatt 
olyan gazdag belső tapasztalatét és élményt 
nyújthatnak, amelyekért nem túlságos ár 
az elszenvedett nyomorúság. Azt is átéli 
az ember, hogy a felekezeti, faji és társa
dalmi korlátok lehullanak, s az Isten ellen
ségeinek ördögi szövetkezésével szemben 
összefognak mindazok, akik a pokol mély
ségéből előretörő bomlasztó szellemnek 
ellent akarnak állni. A bolsevikok által 
meggyilkolt mártírnak, Hahn dorpati tanár
nak temetésén mondta az orosz egyház 
egyik érseke: „Eljön az idő, amikor nem 
mondják többé, ez német és emez katoli
kus, hanem csak: Ez keresztyén és emez 
nem keresztyén “

Olvassuk a bibliát.
Zsolt. 119, 105.:

Hol biblia a házban nincs,
Hiányzik ott a legfőbb kincs. 
Tanyát a sátán ütött ott,
De Isten nem lel hajlékot.

Nov. 14 I. Timótheus 6 . 7—11. A gaz
dagságra való törekvés hamisságra vezet 
és sok gyötrelmet szerez.

Nov. 15. Lukács 1 6 .10—21. A gazdag
ságra való törekvés kőszívűvé tesz. Elzárja 
szemünket a mások nyomorúsága elöl.

Nov. 16. Lukács 1 2 .10—21. A gazdag
ságra való törekvés eltakarja előlünk az 
eget. Úgy akar berendezkedni e földön, 
mintha örökké itt élne. Tudom-e, hogy 
jövevény vagyok csak?

Nov. 17. Lukács 18: is — 25. A gazdag
ság szeretele nem enged Krisztust követni. 
Kerékkötője keresztyénségeűnek.

Nov. 18. Példabeszédek 11 .20 Ha gaz
dagságra törekszem, engem is átkoznak, 
ha nem hallom is.

Nov. 19. Példabeszédek 11 . 20. Az Isten 
akarata szerint felhasznált vagyon áldás 
a földön.

Nov. 20. Apostolok cselekedetei 9. ac—43. 
Fognak-e engem úgy áldani és siratni a 
ravatalomnál, mint Tabithát?

Pályázat.
A Védő Ligák Szövetsége pályanyertes 

imájának megzenésítésére pályázatot hirdet. 
A megzenésítendő szöveg ez :

„Hiszek egy Istenben,
Hiszek egy hazában,
Hiszek egy isteni örök igazságban, 
Hiszek Magyarország feltámadásában.

Amen.“
A pályanyertcs müvet a Védő Ligák 

Szövetsége a Magyar Hírlap 10,000 koro
nás hozzájárulásával 20,000 korona pálya- 
dijban részesíti.

Az idegen kézzel Írott és jeligés zárt 
levéllel ellátott pályamű az Orsz. m. kir. 
zeneművészeti főiskola Igazgatóságához 
(VI., Liszt Ferenc-tér 12.) f. évi november 
hó 30-ig bezárólag nyújtandó be.

#
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H E T I  K R Ó N I K A .
A nemzetgyűlés. Változatos tárgyso

rozata volt az elmúlt napokban is a nem
zetgyűlésnek, amelyet indítványok előter
jesztése, megokolása, továbbá a különböző 
interpellációk előadása tarkított. A nemzet- 
gyűlés teljes elégtételt adott mindenekelőtt 
az Ereky által megtámadott pénzügyminisz
ternek; Szadeczky Lajos indítványára ma
gáévá tette Zrínyi Miklós emlékére egy or
szágos ünnep rendezését. Tudomásul vette 
a pénzügyminiszternek kijelentését, valótlan, 
hogy bármilyen pénzlebélyegzés vagy ki
cserélés megkárosítással kapcsolatban kü
szöbön volna; megkezdte a földbirtokreform 
tárgyalását, amit osztatlan érdeklődéssel 
kisérnek a nemzetgyűlés minden oldalán. 
Eddig több beszéd hangzott el már e tárgy
ban. Felszólaltak Lovász János és Benczés 
János kisgazdák is. A falusi nép tiszta lelki 
világa tükröződött vissza ezekben a felszó
lalásokban — írja egy fővárosi lap — ame
lyek olyan hatást tettek a hallgatóságra, 
mint a nyájas napsugár, amely sugárkévéjét 
ráveti a falura s felfakasztja a rét virágait. 
Beszélt Grieger Miklós esperes plébános 
kér. szocialista képviselő is. Beszédjének 
veleje: El kell seperni minden kiváltságot 
és előjogot, amely megakadályozza a föld 
igazságos elosztását. Neki a nagy rang — 
úgymond — és a címek nem imponálnak. 
Mint ahogy nem imponál a szamár, mert 
nagy füleket hoz a világra, úgy nem im
ponál, ha valaki címeket hoz magával. 
Grieger Zichy Nándor Grófot tartja egyedül 
érdemesnek arra, hogy az u. n. kér. Magyar- 
országon szobrot emeljenek neki. Egyéb
ként nyíltan megmondta, hogy gyűlöli az 
arisztokráciát. A zsidóságnak azt a szerepet 
szeretné juttatni Grieger, ami a csukáé a 
ponttyal telt halastóban. Az igazságtalan 
békeszerződésről szólva azt hangoztatta, 
hogy ha majd a magyar földmíves saját 
földjén vághatja a rendet, akkor szívesen 
ragad fegyvert az elrabolt magyar föld 
visszaszerzéséért.

A közgazdasági egyetem megnyitása.
A Magyar tudományegyetem közgazdasági 
fakultása megnyitó ünnepélyét a Tudomá
nyos Akadémia dísztermében tartotta. Ott 
volt Horthy Miklós kormányzó is. Horthy 
Miklós kormányzó nyitotta meg az ünne
pélyt: Állandó, csüggedést nem ismerő, 
kitartó munkálkodásra kell készülnünk, hogy 
a magyar név ismét erőt, hatalmat, haladást 
és jólétet jelentsen. Arra kell törekednünk, 
hogy újra visszaállítsuk és még sokkal 
nagyobbá, erősebbé tegyük a magyar tudás, 
a magyar kultúra és a magyar közgazda
ság fölényét Európa keletén. Szükséges 
azért, hogy az eddigénél nagyobb tudással 
és szakértelemmel folyjék a termelés és 
hogy az egész közgazdasági élet szelleme 
alakuljon át. Ne a bírás féktelen vágya és 
a mohó tőkegyűjtés önző irányító szelleme, 
hanem érvényesüljön ezen a téren is a ke
resztyén erkölcs nemes fékezése és a lelkes 
hazaszeretetnek helyes irányba ösztönző 
ereje.

Az ország tilta ko z ik  a béke ra t if i
kálása ellen. A trianoni béke a magyar 
nemzetgyűlés előtt fekszik. A magyar kor
mány határidőt kapott a ratifikálásra. Szá
raz, hideg tények, a melyekkel szemben 
mint egy ember áll talpra ime most az 
egész ország népe, hogy állást foglaljon a 
világtörténelemben példátlanul álló, az me- 
beriségi, nemzeti és egyéni boldogulást

egyaránt megakasztó békeszerződés ratifi
kálása elled.

A magyar közhangulatnak a Társadalmi 
Egyesületek Szövetsége ad hangot röpira- 
tában. Elevenbe vágó okfejtéssel bizonyítja, 
hogy ez a béke nem béke, nem új élet 
kezdete erre az országra, erre a nemzetre, 
hanem a halála. Aki az ellenkezőjét hirdeti, 
ámít, aki elhiszi, csalódik.

T isza István emlékezete. Tisza István 
gróf halálának második évfordulóján a 
Nemzeti Társaskör Tisza-ünnepélyt rende
zett.

Beöthy Zsolt elnöki megnyitó beszéde 
után Rákosi Jenő emelkedett szólásra.

— Magyarországnak sohasem lesz többé 
föltámadása — mondotta — hacsak nem 
abból a tűzből, mely ő benne oltatott ki. 
Hirdetni kell, hogy ebben az országban 
elsőbben föl kell támadni Tisza István gr. 
szellemének, erkölcsének és jellemének, 
hogy föltámadhasson az ország. Nem hívja 
tetemre a gyilkosokat. Az emberiség salak
jában minden időkben tenyészik a gonosz
tevők fajtája. A lelkiismereti furdalás pa- 
rázsát az orgazdák agyvelejébe szeretné 
plántálni. A mi dolgunk föltámasztani azt 
a szellemet, amelyet Tisza István szemé
lyében eltettek láb alól, a mi dolgunk föl
támasztani halottaiból Magyarországot. 
Ezért ez a mai nap a mi teremtő munkánk 
második napja — mondotta Rákosi — 
amelyben elválasztjuk az erősség felett levő 
vizektől és kegyeletet gyakorolván, hívjuk, 
szólítsuk azt az erősséget, amely ledönte
tett, hívjuk Tisza István lelkét a nép szá
mára, hívjuk Tisza István jellemét magyar 
férfiak számára, hívjuk Tisza István puritán 
önzetlenségét a magyar közügy szolgálatára.

M i a bolysevizmus ? Négy álló hóna
pig tartott annak a súlyos bűnhalmazatnak 
bírósági kibogazása, mely az úgynevezett 
tanácsköztársaság bűnlajstromából a letar
tóztatott népbiztosok rovására esik Négy
hónapi fáradságos és izgalmas munka után 
a nagy pör eljutott utolsóelőtti fejezetéhez, 
a vád- és védelem mérkőzéséhez. Atzél 
föügyészhelyettes koncépcióra és méreteire 
hatalmas vádbeszédet mondott^ mely nem
csak a terhelt népbiztosok szükebbkörü 
garázdálkodásával foglalkozott, de találó 
szavakkal rávilágított arra a mérhetetlen 
gonoszságra és romlottságra is, mely a 
kommunista uralom megszervezői és vezetői 
lelkét megülte.

— A földre tepert, megalázott magyar 
nemzet minden fájdalma sír a szívemben, 
— mondotta — amikor most itt szót eme
lek az igazság nevében. Átérzem a magyar 
nemzet szerencsétlenségének egész mérhe
tetlen nagyságát, de átérzem azt a gonosz
ságot is, amely ennek bekövetkezését elő
mozdította, talán előidézte. A világtörté
nelmi események alkalmat szolgáltattak a 
bűn terjeszkedésére, de a bűnt nem a tör
ténelem, hanem az emberek maguk követ
ték el. A nagy történelmi tragédia ember
gyilkossággal kezdődött Szarajevóban és 
nemzetgyilkossággal ért véget Versaillesban.

—  Mi a bolsevízmüs tulajdonképpen? 
A háboruokozta nyomort, szenvedést, üzleti 
alapon értékesítő vállalat. Módszere a szen
vedélyek fölkorbácsolása, a társadalmi osz
tályok egymás ellen uszítása, eszköze a meg
félemlítés, a golyó, a kínpad, a kötél.

— Azok, akik így akartak uralomhoz 
jutni, nem politikusok, nem forradalmárok, 
nem apostolok, hanem aljas, közönséges 
gonosztévök. A bolysevizmus nem eszme 
és nem téveszme. Kun Béla és cinkosai

nem a kommunizmust akarták megvalósí
tani, ez csupán a tömeg megszerzésére 
való eszköz volt nekik.

EGYHÁZI KÖZÉLET.
Sántha Károly jub ileum a. Székesfe

hérvárról Hárs István buzgó hívünk a kö
vetkezőket i r ja : „Postautalványon küldök 
150 K-t, Sántha Károly jubileumára. Igazán 
szívből eredő kötelességnek tartom, hogy 
ezen csekélységgel külön is hozzájáruljak 
a jubileumi alaphoz, hisz Sántha Károly 
lelkiatyám volt Sárszentlőrincen. A csekély 
földi elismerésen kívül mindenekfelett, a 
jó Istenünk áldása legyen továbbra is 
rajta.“

Személyi hír. Kapi Béla dunántúli 
püspök az elmúlt hetet több fontos egyházi 
ügyben Budapesten töltötte. Közelebbről 
részt vett a honvédelmi minisztériumban 
a miniszterelnök, Teleki Pál gróf elnök
lete alatt megtartott értekezleten a protes
táns tábori lelkészség megszervezése tár
gyában.

A dunáninneni ev egyházkerület okt. 
hó 20. és 21. napjain Székesfehérvárott 
tartott közgyűléséről — melynek lefolyá
sáról a Harangszóban már röviden meg
emlékeztünk — székesfehérvári tudósítónk 
most a következőket ír ja :

A kerület területi és személyi csonka- 
ságát mutatja az, hogy a rendesen Po
zsonyban tartatni szokott közgyűlés ezúttal 
először Dunántúlra került, s hogy kerületi 
gyűlés elnökei Kiss István esperes püs
pökhelyettes és az új felügyelő beiktatásáig 
dr. Rásó Lajos felügyelő voltak. Okt. 20-án 
d. u. 3 órakor gyászistentisztelet volt bol
dogult D. Baltik Frigyes püspök emlékére, 
melyen Zeman Mihály szügy-i lelkész 
imádkozott és Meskó Károly galgagutai 
lelkész hirdette az igét Máté ev. 13. r. 43. v. 
alapján reámutatva a hűséges főpásztor 
munkásságára, szeretetére és hitére. Az 
előértekezlet után d. u. 6 órakor vallásos 
este volt a vármegyeház nagytermében. 
Közének, Kardos Gyula balassagyarmati 
lelkész imája, az Egyházi Énekkar éneke 
után dr. Raffay Sándor püspök, mint az 
Országos Evangélikus-Szövetség elnöke 
mondott beszédet az evangélikusok egy
háztársadalmi tömörítésének szükséges
ségéről, amelyet nemcsak befelé, hanem 
kifelé más felekezetüekkel szemben való 
érintkezések érdekében is tovább nem nél
külözhetünk, mivel a hivatalos egyház 
apparátusai, e tekintetben igen nehézkesek. 
Prohászka városában lévén felhasználta az 
alkalmat, hogy lélekben üzenje a katholi- 
kus egyháztársadalom vezérférfiának, hogy 
az Evang.-Szövetség kész közös munkára 
kinyújtani feléjük kezét. Az estét dr. Var
sányi Mátyás budai lelkész Rém. 1. r. 17. v.- 
röl tartott,tartalmas bibliamagyarázata, az 
Egyházi Énekkar, Gáncs Aladár székes- 
fehérvári lelkész imája és gyülekezeti köz
ének zárta le. Másnap okt. 21-én isten- 
tisztelettel vette kezdetét a lándori dr. 
Kéler Zoltán egyházkerületi felügyelőt 
beiktató ünneplés, az egyet, egyház a ke
rületek, a ref. konvent és a helyi hatósá
gok képviselőinek jelenlétében. Balogh 
István esperes imája után Kiss István püs
pökhelyettes iktatta be az új egyházkerü
leti felügyelőt. Eskü után az ünnepi 
közgyűlés a megyeházára vonult és itt
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mondotta el a lándori dr. Kéler Zoltán, 
mint beiktatott felügyelő programbeszédét. 
Hivatkozva negyedszázados közegyházi te
vékenységére programját abban összegezte, 
hogy Isten segítségével dolgozni akar. Kö
vetkezett a különféle küldöttségek üdvözlő 
beszéde, melynek. során az egyet, egyház 
nevében dr. Zsigmondy Jenő kér. felügyelő, 
dr. iRaffay Sándor püspök, Liptay Lajos, 
Pál may Lajos ev. és Lévay Lajos ref. 
esperes stb. szóltak.

P üspöki egyház lá toga tás  a vesz
p ré m i egyházm egyében. November 3-án 
nyert befejezést a veszprémi egyházmegyé
ben a püspöki egyházlálogatás. Kapi Béla 
dunántúli püspök ezúttal 33 anya- és 
leányegyházat látogatott meg. Reméljük 
akad majd a neves veszprémi egyházme
gyében egy tollforgató ember, ki időt, 
fáradságot nem kiméivé, a püspöki egyház
látogatással kapcsolatos eseményeket a 
,Harangszó“ -ban az ev. közönség számára 
megörökíti. Mi egyenlőre mint érdekes 
jelenséget említjük meg, hogy volt a vesz
prémi egyházmegyében két egyházközség, 
melynek lelki vezetősége egészen a vizi- 
tációig nem birt tudomással a „Harang- 
szó" létezéséről.

A reform áció emlékünnepét lelket
emelő vallásos estély keretében ünnepelte 
meg a székesfehérvári evang. egyház bel- 
missziói egyesülete 1920. okt. 31-én d. u. 
5 órakor. Az ést műsora a következő 
pontokból á llo tt: 1. Gyülekezeti ének 272. 
1—2. v. 2. Ima. Mondta Németh Emil V ili. 
főreálisk. növ. 3. Luther harci éneke. Éne
kelte az egyházi énekkar. 4. M i a refor
máció? Gyermekek nyelvén előadta: Fejér 
Ferenc tanító. 5. Luther biblia-éneke. 
Szavalta: Siftár Gizella leánygimn. növ.
6. Biblia magyarázat. Tartotta: Gáncs 
Aladár lelkész. 7. Karének: Zengjen hála- 
ének 8. Záróima. Mondta: Gáncs Aladár 
székesfehérvári lelkész. 9. Gyülekezeti 
ének. 272. 4. v.

Érdemetlennek bizonyultak. Mint az 
egyházi eseményeknek krónikásai, fájó szív
vel vagyunk kénylelenek feljegyezni, hogy 
két jobb sorsra érdemes fiatal lelkész ér- 
demetlennek bizonyult Krisztus evangéliu
mának hirdetésére, az evangélikus lelkészi 
állásra. Az egyházi bíróság súlyos okok 
alapján Bohár László volt sárszentlörinczi 
és Bándy Miklós volt nagybábonyi lelké
szeket, lelkészi állásuktól megfosztotta.

Leégett a késm árk i T hö kö ly -te m p - 
lom . A Thököly fejedelem hamvait őrző 
késmárki evangélikus templom leégett. A 
tüzet valószínűen a kupolán forrasztó lám
pával dolgozó bádogosmunkás okozta. A 
bádogkupolát tartó faszerkezet borult leg
először lángba. A tűz oly rohamos volt, 
hogy a tűzoltók és a lakosság együttes fá
radozásával sem sikerült a nagyobb pusz
tulást megakadályozni. A tűzvész követ
keztében lezuhant a templom kupolája és 
összezúzta az oltárt is. Érdekes, hogy az 
oltár egy másik része teljesen épen maradt, 
még csak be sem Rormozódott.

Lelkészválasztás. A sárszentlörinczi 
gyülekezet lelkészéve Gyalog István kélyi 
lelkészt választotta meg.

M egsem m isíte tt je lö lés . A györkönyi 
gyülekezet az évek során üresedésben álló 
lelkészi állásra a maga részéről Reichert 
Gyulát és Fáik Henriket jelölte. Az egy
házifőhatóság a jelölést formai okokból 
megsemmisítette.

Új a d m in is z trá to r. Kapi Béla dunán- 
ú li püspök a nagybábonyi gyülekezet
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adminisztrálásával Gyarmathy Ferenc egy
házkerületi segédlelkészt bízta meg.

Segéd le lkészek áthelyezése. Pass 
László ajkai segédlelkész egyházkerületi 
segédlelkészi minőségben Szombathelyre 
helyeztetett át. Helyét Ajkán Schrantz 
Zoltán most felavatott s. lelkész foglalta el.

Vönöck. A leányegyesület okt. 31-én 
délután igen sikerült vallásos ünnepélyt 
rendezett felolvasással szavalatokkal ma
gán énekléssel egybekötve. Offert. Sántha 
Károly jubileumára befolyt 204 K. A leány
egyesület céljára adakoztak Gindli Jánosné 
Rábaszentmártonból 50 K, özv. Papp Jó- 
zsefné 20 K, Baráíh Ferencné 100 K-át 
adott harmoniumalapra, Somogyi Bálint és 
Böröc Rozália esketésük alkalmával új 
harangra 50 K-át ajándékoztak.

Sántha Károly jub. befolyt 500 K. Nov. 
21-én a leányegyesület Sántha K. ünnepet 
rendez, a költő költeményeiből szavalnak 
a leányegyesület tagjai.

H arangava tás Fertőm eggyesen. Szép 
ünnepély keretében avatta fel a fertő- 
meggyesi ev. gyülekezet 2 új harangját f. 
évi október hó 31-én. A község határában 
dr. Brunner E. egyházközségi felügyelő 
fogadta szép beszéddel a harangokat, majd 
a „Nun danket alle Gott“ egyházi éneket 
énekeljék a tűzoltó-zenekar kíséretében. A 
fogadtatásra kivonult nép zene kíséretében 
bevonult az ev. templom elé, hol Breyer 
lelkész fogadta beszéddel a harangokat. 
Megjelentek dr. Zergényi egyházmegyei 
felügyelő, Kasper ruszti lelkész, Fiedler 
locsmándi és Bothár harkai lelkészek. A 
katonaság részéről Wolf ezredes, Adamik 
százados. Sopronból dr. Schindler helyet
tes polgármester, Biaschek föszolgabiró. 
A katholikus egyház képviselői és a kör
nyékbeli előkelőségek. A harangokat Breyer 
lelkész beszéde és egy kis lány szavalata, 
valamint az elhangzott énekek után felhúz
ták a toronyba. Az avató istentisztelet dél
után 2 órakor volt, melyen Breyer, Kasper 
és Fiedler lelkészek mondottak épületes 
beszédeket. Az istentisztelet végén az 
„Erős vár a mi Istenünk“ -et és Himnuszt 
énekelték. A harangokat Bécsújhelyen ön
tötték. Szép jele ez ismét gyülekezeteink 
áldozatkészségének. G. Z

Az o s lffy  asszonyfa i gyü lekeze t 2-ik 
tanítójául Rózsa Jánost választotta meg.

S zen tgo tthá rd . Az egyház céljaira ada
koztak : Lang Károly (mészáros) és fele
sége, Sokoray Elek, Zakócs Péter 100—100 
K, Pörs Zsuzsanna Alsórőnök, Haftl 
Julia Rábafüzes, Kogelmann Samu Szent
gotthárd 20—20 K. Az alsószölnöki hívek 
a gyülekezet felügyelője részére, ki a 
templomban kántori tisztet végzi 100 kg. 
gabonát gyűjtöttek, az ókörtvélyesi gyüle
kezethez tartozó rábafüzesi leányegyház 
hívei pedig a szentgotthárdi lelkésznek 
adományoztak 100 kg. rozsot.

A le lkészkedő papság vasú ti ked 
vezménye. A miniszteri tanács október
27-én hozott határozatával a köztisztviselők 
vasúti díjkedvezményét január 1-től újabb 
kategóriákra terjesztette ki. Ezek között 
szerepelnek : a lelkészkedő papság, a fele
kezeti iskolák lelkész igazgatói és hitoktatói.

A lelkészkedő papság azonban csak hi
vatalos utazásokra egyházkerületük vagy 
megyéjük teiületén. Nem tudjuk mennyire 
felel meg a valóságnak ez a híradás, de 
ha csakugyan így áll a dolog, akkor ez 
tulajdonképpen az a bizonyos nesze semmi, 
fogd meg jól.

C S A L Á D I É R T E S ÍT Ő .
Ezüst m enyegző. Mayer Károly nyug. 

járásbiró, a szentgotthárdi, ókörtvélyesi, 
némethidegkuti gyülekezetek felügyelője és 
felesége Kiss Lenke most ünnepelték ná- 
zassságuk 25 éves évfordulóját. Ez alka
lommal elzarándokoltak Uraiújfaluba hálá
kat adni Istennek megtartó segedelméért 
ahhoz az oltárhoz, ahol egymásnak 25 
évvel ezelőtt örök hűségét esküdtek. Az 
áldást Rónai B. Gyula adta rájuk. A meg
ható családi ünnepély emlékére a gyüle
kezeti fentartási alapra 100 koronát ado
mányoztak.

I I  I R  K  IC. a
A pá thy  Is tván ú j ta lá lm á nya . Apáthy 

István dr., a románok által sok üldöztetést 
szenvedett volt kolozsvári egyetemi tanár 
egy olyan új eljárást talált fel, amelynek 
segítségével sikerült a milliméter ezred
részét, az úgynevezett mikron vastagságú 
metszeteket készíteni nagyítos vizsgálatok
hoz külömbözö tárgyakból, állatok testré
széből és növényekből. Apáthy találmányát 
legközelebb a nápolyi zoológiái állomáson 
fogja a külföldi tudományos világnak be
mutatni.

A va llásügyek  lik v id á to ra  a b íróság  
e lő tt. A budapesti büntetőbiróság Fáber 
Oszkár kereskedelmi iskolai tanárt, aki a 
diktatúra alatt a vallásügyek népbiztosa 
volt, egy alkalommal izgatásért már négy 
évi börtönre ítélt el. Fáber Oszkár most újra 
a vádlottak padjára került a vallásügyek 
likvidálása körül elkövetett visszaéléseiért 
s 12 évi börtönt kapott.

Ferenc József püspök ünneplése. 
Október 16-án tartotta Ferenc József uni
tárius püspök és felesége Gyergyai Anna 
60 éves házassági évfordulójukat, egészen 
Erdély magyarságának ünneplése között. 
A szertartás ugyanabban az unitárius 
templomban folyt le, ahol 60 évvel ezelőtt 
Kriza János, a „Vadrózsák" költője, eskette 
össze az akkor még ifjú párt.

T űz a k irá ly i pa lo tában . A királyi 
palota egyik második emeleti szobájában 
a kandallóból kipattanó szikrától meggyul
ladt a parkett. A tűz martaléka lett a király 
dolgozószobályának mennyezete, a tiszta 
arannyal készült Mária Terézia korabeli 
mennyezet romokban omlott alá. A kár 
több millió korona.

Tisza István g ró f gy ilkosa i. Tisza 
István gróf gyilkosai bűnügyében a bűn- 
tetőtörvényszéken legközelebb befejezik a 
vizsgálatot s igen valószínű, hogy a tár
gyalást még ebben az évben megtartják. A 
vizsgálatnak Friedrich Istvánra vonatkozó 
részét Margalits Ede dr. vizsgálóbíró rö
videsen szintén befejezi s annak utána az 
iratokat indítványtétel végett az ügyészség
hez teszi át. A fötárgyaíás elnöke Gadó 
István, a nagybecskereki törvényszék volt 
elnöke lesz, mig a vádat Szilassy Pál dr. 
királyi ügyész fogja képviselni.

Debrecenben n y í lik  meg a pozsony i 
egyetem  o rvos i fa ku ltá sa . A kultuszmi
niszter döntése szerint a pozsonyi egyetem 
orvosi fakultását Debrecenbe helyezik át. 
A pozsonyi egyetem részéről Kaiser, Lenz 
és Krapotka professzorok több napon át 
á városban tartózkodtak és tárgyalást foly-
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tattak. A létrejött megállapodás alapján az 
orvösi fakultás második félévét februárban 
nyitják meg a rendelkezésre bocsátott 
egyetemi épületekben.

Rövid hírek. Kamenev a bolsevisták 
volt londoni követe kegyvesztett 'lett. — 
Wrangel ellen az, offenzivát maga Trocki 
vezeti. — Nov. 11-én ülte meg a francia 
köztársaság fenállásának 50-dik évforduló
ját. — Venizelosz görög miniszterelnök 
Sándor jugoszláv trónörököst szeretné Gö
rögország királyának. — Amerika új elnöke 
Harding szenátor lett.

M ié rt támogatom és terjesztem a 
Harangszót ?

M ert a mai válságos időben 
ez az egyetlen néplap, amely az 
evangélikus közönséget tá jékoz
ta tja , erősíti és a távollevő h itro 
konokat közel hozza egymáshoz!

M ert ennek támogatása és 
te rjesztése  minden egyházát sze
rető embernek érdeke és köte
lessége!

M ert ez a mi lapunk s tám o
gatását mástól nem v á rh a tju k !

A Harangszó perselye.
A „Harangszó“ fenntartására és te r

jesztésére adakoztak: Kirnbauer Lajos 
Gyanafalva 200, dr. Thébusz Béla Bpest 75, 
Szecsödy Sándor Kutas 10, Pödör Sándorné 
10, Fekete Ferencné Csánig 5, Büki Jenőné 
Mekényes 20, özv. Nagy Lajosné Tét 10, 
Odor József Sopron 10, Ifj. Kovács Ferencné 
Rábapüspöki 10, Káldy Lajos Győr 100, 
Varga Róza Kispest 10, Erdős János Káld 
100, Bors Juliska 4, Tompos Sándor Jóba- 
háza 10, Tomka Gusztáv Sárszentlörinc 10, 
Kovács Antal, Nagy János, Vargyai Ferenc 
4—4, Takács János Vönöck 2, özv. Varga 
Istvánná Répcejánosfa 10, Mesterházy Zsu
zsika és Vilma Nemeshódos 20, Kovács 
János Nbarátfalu 4, Horváth József gépész 
Beled 50, Karsay Ilonka Beled 20 K, Haivax 
Károly Sikátor 10, Kiss Ferenc miniszteri 
tanácsos, gyűl. felügyelő Szeged 200 koronát.

Az egyházkerületi a lka lm azottak ré
szére adakoztak: Győrik Istvánné Győr 
40 koronát.

S ántha K áro ly  müvei:
Egyházi költemények. (Elfogyott.) 
Szózat. (Elfogyott.)
A népnek a népért. (Elfogyott.)
Jó gyermekek verseskönyve. (Elfogyott.) 
Buzgóság könyve. Imakönyv. 11. kiadás. 
Költemények. (Elfogyott.)
Őrangyal. Imakönyv. IV. kiadás.
Isten, Haza, Család. Két kötet.
Háborús idők imakönyve.
Béke. Imakönyv.
Énekei a Dunántúli új énekeskönyvben. 
Szeretet könyve. Kéziratban.
Több füzet a Prot. írod. Társ. kiadásában. 
Több füzet a Luther-Társaság kiadásában. 
Elszórva sok vers a „Koszorú“ - ban, 
„Vasárnapi U jság“ -ban, „Budapesti H ír
lap iban , „U j Idők“ -ben, „M agyar Szem
le iben , „M agyar Lányok“ -ban, kiilön- 
aözö egyházi lapokban stb. A nyomtatásban 
megjelent és még el nem fogyott müvek

megrendelhetők a Luther-Társaság könyv- 
kereskedésében Budapest, Szentkirályi 

^ utca 51.

= =  Legmagasabb kitüntetések. =
Alapíttatott 1886-ban. Villamos üzem. 
Modern berendezés. Preciciós gépek.

Ajánlja elsőrendű torony-, iskola-, 
városház- és kasté lyórá it különféle 
nagyságban negyed- és óraverő szerke
zettel. Tartós, szolid munka. Gondos 
kiszolgálás, legjobb anyag, több évi 
jótállás. Jutányos árak, kedvező fizetési 
feltételek. Költségvetés ingyen és bérin. 
Raktáron háború előtti anyagból készült 

órák. 6
Számtalan elismerő bizonyítvány.

A ján lunk prom t szállításra német- 
országi

Ő R L Ő I T  K Ő S Ó T
fedett waggonokban,

galíciai raffinált petróleumot
kölcsön hordókban, azonnali szállításra, 

ab magyar határállomás.

LIPP és LACpER
kereskedelm i üzlete 

S Z E N T G O T T H Á R D .

Vasbútorok, rézbútorok
és 3—3

sodrony ágybetéteket
direkt a gyártónál szerezzünk be.

—  Szolid árak, gondos kiszolgálás. —  
ERNST JÁNŐS Győr, Wennesz Jenő-ut55. 
Telefon 82. Városi rak tá r Arany János-ut 

18. Telefon 732.
Ugyanott egy becsületes, jóindulatú fiú 
tanulónak felvétetik. Lehet árva fíu is.

a Haraiigszó terjesztésére!

S ie s s e n  m e g ven n i
az I92l-ik évi

K é p e s

Luther-Naptárt,
mert gazdag, érdekes tartalma, ritka szép 
kiállítása, aránylag nagy olcsósága s álta
lában a naptár hiány miatt hamarosan el
kapkodják. Ára 25 korona. Kapható a leg
több evang. lekészi és tanítói hivatalban. 
Ahol nem árusítják, onnét bizományos je
lentkezését kéri a kiadóhivatal a szükséges 
példányszámok megjelölésével. Megkere
sések a Luther-Napiár kiadóhivatalához, 
Sopron, Paprét 2 intézendök, ahol postán 
küldendő egyes példányok is megrendel

hetők.

Viszonteladásra,
bizományba elvállal Forberger An- 
dorné Szentgotthárdon bármilyen 
új vagy használt tárgyat, úgymint: 
képeket, üveg- és porcellánárut, 
műtárgyakat, régiségeket, ékszert, 
könyvet, bútort, ruhaneműt stb.

Kedves halottunk emlékét méltó
képen megörökíthetjük, ha van jó 
fényképünk róla. Fényképe után meg
rendelhetjük művészi olajfestésü élet- 
hű. arcképét. A címet és feltételeket 
lapunk kiadóhivatala közli.

Karácsonyi ajándékul
ajánlom beszerzésre az alanti szép 
könyveket. Ára darabonként egyszerű 
kötésben 12 korona, díszkötésben 

20 korona.
1. Pósa Lajos: Arany lige t. (Versek.)
2. Dr. Dingha Béla: Hol vo lt, hol nem 

vo lt..". (Mesék.)
3. Albert József: Tú l az óperencián.

(Mesék.)
4. Hamvas József: Mesés történetek. 

* (Ifjúsági elbeszélések.)
5. Borsos István: A gályarabok tö rté 

nete. (Egyháztörténeti munka.)
6. Dr. Masznyik Endre: Képek az ókori 

keresztyén egyház történetéből.
7. Gyurátz Ferenc: Hősök kora.
8. Gagyhy Dénes: M ária nővér. (Kis

regény.)
9. Babay Kálmán: Nádfödeles házak 

a la tt. (Falusi történetek.)
10. Stráner Vilmos: A b ib lia  az élet 

könyve. (Ismeretterjesztő.)
11 Farkas Mihályné:*Történetek az élet

ből. (Elbeszélések az érettebb ifjúság
nak és felnőtteknek.)

12. Kapi Béla: A boldogság könyve. 
(Jellemképző munka.)
Mindezen könyvek egyenként is 

megrendelhetők

WELUSCH BÉLA könyvkereskedésében 
Szentgotthárdon.

Nyomatott WeíFsch Béla viüamüzemü könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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fislelő* »zerkesiztó 
A* kiadó:

SZÁL  AY M I H Á L Y .
T á r*s ze rk e s z tő :

NÉM ETH KÁROLY.

K tzlra tok  Lcvászpatonáia  
(Veszprém m egye), előfi
zetési d ijak , reklam ációk  
a HARANG9 ZÓ kladóhlva 
tatának S zentg otthárdra  
tVnsvármegye) küldendők 

Előfizetést elfogad  
minden evang. lelkész é i 

tanító .

8zerkasztl a a kiadóhiva
tal vezető ja :

C Z I P O T T  G É Z A  
9 z e n t q o t t h Ar o  

(Vasvárm egye.)

E V A N G É L I K U S  N É P L A P .
A la p íto tta : K ap i Béla 1910-ben.

A „ D U N Á N T Ú L I  L U T H E R - S Z Ö V E T S É G “ H I V A T A L O S  L A P J A .

A „H aran g szó " előfizetési 
á ra : f é l  é v r e  közvetlen  
küldéssel 2 0  kor., csopor
tos küldéssel (legkevesebb  

10 példány) 18 korona.
A „H a ra n g s zó " te rje s z 
tésére befolyt adom ányok
ból szórványban lakó hí
veinknek Ingyenpéldányo- 

kát küldünk.
M egje len ik  m inden vasár

nap.

Sántha Károlyhoz.
i ősz költö, kit az örök ifjúságnak 
; Babérja díszít hamvas homlokán,
Kihez- dalai tölünk visszaszállnak,

■ Amiket zengett évei sokán;
Csodás szív, fészke száz dalos madárnak, 
Zengövé téve éltünk vadonát:
Felé hálánk buzgó forrásként árad,

; S dallal köszöntjük hitünk dalnokát 1

[ Ősz lantos I ím seregbe gyűlve össze,
| Kinek dalo ltál: néped ünnepel.
[Lelkűnkbe’ templomi áhitat csöndje, 
f S Istenhez hálaimánk zengve kel.
[ Ö adott nékünk. É3 Te, felkent papja 
S AUsz most hitének nagy népe előtt.
I Dalod még gyújt, a lelkünk elragadja,
S hitedből nékünk ad hitet, e rő t!

Te nem csupán egyházad papja voltál, — 
Minden templomban felzeng éneked,
Imád csendül fel minden sirhalomnál, _
S holtainkat vele Te temeted,
A búsulót szent dalod vigasztalja,
A csüggedő nyer Tőled új reményt: 
Szószék, oltár, s az iskolának padja 
Szavaddal tanít és tanul erényt.

Költőnk, s papunk voltál s vagy egy személy- 
így ünnepel Téged e kis világ, [ben: 
S midőn hajol már élted napja éjbe, 
Buzgó kéréssel száll égre im ánk:
Tartson az ég közöttünk még sokáig, 
Zengjen tovább imád és éneked,
S körülötted, mely ünnepelve áll itt, 
Tanítsd soká ünneplő nepedet.

Kutas Kálm án.

Van-e ránk szükség?
Ir ta : Nagy M iklós.

»Lutherani omnes* capiantur et 
com burantur... a lutheránusokat 
mind össze kell fogdosni és meg kell 

é g e tn i...«  1525-öt írt a krónikás 
tolla, amidőn ez a határozat beleke- 
tült a magyar törvénykönyvbe. Szinte 
látom a Rákoson összegyülekezett

Íiendeket, amint a közelgő török ve
szedelem hírétől összerezzenve, szen- 
„vedélye.s hangon kiáltják: Lutherani 
comburantur 1 . . .  meg kell égetni őket.

'

Majd ismétlik az 1523-diki ország- 
gyűlés határozatát: nyilvános eret
nekek, Máriának s a hazának ellen
ségei, nincs reájuk szükség! . . .  És 
az 1523. óta eltelt négy századon 
keresztül, hányszor volt már olyan 
idő, amikor ennek a szegény ország
nak vezetősége djra meg djra elmon
dotta azt a mindannyiszor végzetes 
szót: a lutheránusokra nincsen szük
ség ! Básta, Barbianb Jakab (1600 
körül.) 1. Lipót (1657— 1705.), a po
zsonyi vértörvényszék (1673.), Sze- 
lepcsényi, KoHonics, a sárvári, kapu
vari, komáromi börtönök hosszú szá
zadokon keresztül ismételten azt hir
detik : A protestánsokra itt nincsen 
szükség! De most, amikor egy küz
delmes s éppen küzdelmeiben áldás
teljes múlt, 400 esztendő áll a hátunk 
mögött, megkérdezem ezt az én sze
gény, megszaggatott magyar nemze
temet : mit tart most felőlünk! ? A 
nemzet szempontjából van-e reánk 
szükség! ? Érdemesek vagyunk-e a 
jövendő életre 1 ?

A felelet adásnál mindenkinek se
gítségére akarok lenni. Mielőtt bárki 
válaszolna, jöjjön velem ; nézzük meg 
a múltat s tanúbizonyságok mellett 
mondjuk ki az ítéletet!

Csodálatos, mennyire összeforrott 
négy évszázad tűzében a protestan
tizmusnak és a Magyarországnak a 
sorsa. Mohács véres mezeje után-a 
protestáns prédikátorok kezdték éleszt
getni új reménységgel, új birodalom
mal a nemzetet. Nemzeti dicsőségünk 
széthullott oltárkövei között hódító 
utat vágott magának az evangélium 
s egyszercsak elért a nemzet szívé
hez. Sorsunk ettől a pillanattól kezdve 
össze volt kötve. Amikor a magyar 
protestáns egyházak virágzottak, 
nemzetünkre is jobb idők virradtak, 
amikor ezek szenvedtek, nemzetünk 
is a megaláztatás könnyes útait járta.

Nem szükség ezt hosszasan bizo

nyítgatnom, hiszen >az egész refor
máció, s a prot. egyházak mindegyike 
az dj kort mozgató egyik nagy esz
mének, a nemzeti eszmének is út
törője volt.« Mégis oda mutatok 
azokra a magyar országgyűlésekre, 
amelyek a protestánsok vallásszabad
ságával együtt vívták ki nemzeti füg
getlenségünket. Ott ragyog előttünk 
az 1606-iki bécsi béke, amely midőn 
kimondja a prot. vallásszabadságot, 
egyszersmind elrendeli a magyar al
kotmánynak teljes érvényre juttatását. 
A prot. Bocskay az első, aki a ma
gyar nemzetnek vezető hatalmát, 
szuverenitását biztosítja, az idegenek 
és az idegen ajkú városokkal szem
ben. A prot. Bocskay az első, aki a 
régi Magyarország határai közt lakó 
összes népeket egy nemzetnek nyil
vánítja. Valóban a protestánsok élet
halál harcából megszületett »bécsi 
béke volt az az alkotás, amely az 
újkori Magyarország nemzeti politi
kájának alapjait századokra meg
szabta.«

1621-ben véget ér Bethlen Qábor 
szabadságharca, de a protestánsok a 
nikolsburgi békénél nem elégednek 
meg vallásuk szabad gyakorlatának 
biztosításával, hanem ugyanakkor kö
telezik a királyt, koronázási esküjének, 
a magyar nemzet alkotmányos jogai
nak és kiváltságainak tiszteletben 
tartására.

S ha megállunk a harmadik neve
zetesebb, a vallásszabadságért vívott 
küzdelem eredményénél, ott is ugyan
ezt látjuk. Az 1645-iki linci béke I. 
Rákóczi György harcai után a hazai 
protestantizmusnak egyik legragyo
góbb diadala. Bocskay vívmányai 
újra feltündökölnek s mikor a protes
tánsok vallásuk szabadságának védel
mére új bástyát emelnek, egyszer
smind alkotmányosságra kényszerítik 
az uralkodót olyan időben, amikor 
az összbirodalom többi államában
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önkényesen uralkodik.
1791-ben azt diktálják törvénybe 

a prot. rendek vallásuk szabadságá
nak hangsúlyozása - mellett, hogy 
»Magyarország szabad és független 
ország, mely semmi más országnak 
alávetve nincs, tehát saját törvényei 
és szokásai szerint kormányozandó 1« 

1848-ban teljes diadalra jut a 
protestánsok vallásszabadsága, sőt a 
többi felekezetekkel szemben az 
egyenlősége (1848. XX t.-c.) s ugyan
ekkor teljes diadalra jutnak sok évi 
elnyomás után a nemzeti jogok is.

íme, amikor a protestánsok ügye 
érvényre jutott sohasem feledkeztek 
meg nemzetünkről sem I

És ezzel szemben, amikor egyhá- ‘ 
zunk szenvedett, nemzetünk is a meg
aláztatás könnyes utait járta.

Csak a szenbetünőbb eseteket te
kintsük I. Lipót uralkodása idején a 
vallásszabadsággal együtt odaveszett 
az alkotmányos Magyarország s el
pusztult a nemzetnek egyik legszebb 
kiváltsága : a szabad királyválasztási 
joga. Alkotmány, törvény, porba ti
porva, a fegyver s az ököljog előtt 
nyíltak meg a kapuk. Kollonics pedig 
kiadta a jelszót: »Faciam Hungáriám 
captivam, postea mendicam, deinde 
catholicam, . .  Magyarországot osz
trák tartománnyá, azután koldussá, 
azután katholikussá teszem.« S a ki
rály főbizalmasának eme hírhedt 
mondása bizony-bizony beteljesült 
volna, ha az utolsó tétel sikerül, ha 
a magyar protestantizmus tényleg

ÉS t á r ^c X T
D eli aga.

Marcalmenti legenda a török világból.
Ir ta : P orko lá b  Is tván.

„Az ifjakat rabságra vivén, 
Mohamed tudományára oktat
ták, kik idővel édes hazájuk 
s nemzetük ellen harcoltahak“ 
— írja Brodarics István, k i
rályi kancellár, szerémi püs
pök a mohácsi vész utáni 
időkről.

A török hódoltság korát jegyezték 
Magyarországon az Íródeákok lud- 
tollai. . .

Szomorú, nehéz idők országszerte, 
túl a Dunán, Vas-, Veszprém-vár- 
megyékben is. Sorra hódoltatta be a 
török a kisebb-nagyobb várakat, ele
sett Devecser, Ugod, a Bakácsok 
fészke: Somló, majd enyingi Török 
István hires-neves kapitány öröké: 
Pápa. így a marcalvidéki, meg a 
bakonyi nemes vitézek helyén. Pápán

összeroppan, III. Károly idejében az 
elnyomott protestánsok mellett az 
ország is, az emberek szeszélyétől 
függő rendeletek súlya alatt nyögött.

Mária Terézia németesítö politi
kájával szemben a kálvinista Debre
cen, »egymaga őrzi a nehéz időkben 
a magyar kultúra pislogó tüzét.«

1849. után, az elnyomatás korá
nak egyik alattomos támadása épen 
a prot. gyülekezetek örökké tiszteletet 
érdemlő ellenállásán törött meg. Ta
lán kevesen tudják, mennyi pénzt, 
milyen fényes jövendőt Ígértek a mi 
egyházunknak, ha régi hagyományos 
magyarságát megtagadja; mégsem 
tagadta meg.

. . .Igazat mondott Zrínyi, aki 
mintegy a jövőbe látva, próféciát 
mondva hangoztatta, hogy a protes
tánsok szabadsága és a nemzet sza
badsága egy alapon sarkallik.

Nagy lépésekkel hosszú földet jár
tunk be. íme, milyen hatalmas, nél
külözhetetlen munkát végeztünk nem
zetünk politikai életének széles és 
szakadékos mezején. Visszanézünk. 
Kik voltunk? Oszlopok, a magyar 
alkotmányosság s a nemzeti önálló
ság hatalmas épületében! —  De ami
kor ezt megértjük, nem adjuk át ma
gunkat emberi dicsekedés hiábavaló 
örömeinek, mert hangot hallunk, a 
lelkiismeretünk szavát, amely ébresztő 
kiáltássá erősödve így szólal meg: 
milyen sokat várhat ettől a gazdag 
múltú protestáns egyháztól az a nem
zet, mely most is mentő karokat, se-

is török őrség vert tanyát: cserkesz 
lovasok, délszláv martalócok, anató
liai pattantyúsok.

A lovasok parancsnoka, Deli aga, 
a janicsárok iskoláit járta végig, hősi 
harcok jutalmául lett belőle tiszt s 
most első Ízben került magyarföldre. 
A csaták folytonos vérviharában el- 
kérgesült szíve nem ismert eddig 
nemesebb érzelmeket, aminthogy nem 
ismert nőt, még a szülő anyját sem 
igen. Mégis, amióta magyarföldre 
került, mindennapnak leszálló alko- 
nyulata a várárok sáncának egyik 
csöndes zugában találja, amint tőle 
szokatlanul elszelidült tekintettel nézi 
a csillagsúgáros októberi estét.

— Mi ez ? — kérdezte tétován 
önmagától. —  Ezen a gyaur földön 
van valami a levegőben, a csillagok 
járásában, ami megbabonáz.

Eddig az albán hegyek vad mir- 
ditái között legfeljebb csak vért sza
golt és felgyújtott falvak vadító vilá
gában gyönyörködött, nem emléke-

gítséget keres I Van-e ránk szükség 1 ? 
Van, hiszen a jövendő tele van ezer
nyi olyan feladattal, amit nékünk kell 
elvégezni. Nem kevesebb munka vár 
ránk, mint várt arra a protestantiz
musra, amely a mohácsi vész után 
a romokból új Magyarországot épí
tett. A munkát vállalnunk kell. Nem 
térhetünk ki előle, Kötelez bennünket 
a múltnak minden hagyománya, kö
telez a régi lélek minden szála, oda 
utal a szívünk minden dobbanása. 
A kötelességek súlya vállainkon; a 
munka szinte roskasztó, hisz nem ki
sebb dologról, mint egy nemzet meg
mentéséről, egy ország újjáépítéséről 
van szó. Van-e elég erő egyházunk
ban, hogy a múltakhoz ismét méltó
nak bizonyuljon? Bizonyára mind
egyikünk úgy érzi, hogy először ma
gát a magyarhoni protestantizmust, 
közelebbről: a mi evang. egyházun
kat kell újjáépíteni, a régi lelket át
plántálni az új nemzedékbe, hogy 
azután az a megújhodott ev. egyház 
ismét számbavehető, sőt nélkülözhe
tetlen nemzetfenntartó hatalomnak 
bizonyulhasson. Tehát az építő mun
kát önmagunkon kell kezdeni! A  mai » 
elhalványodott prot. öntudattal, üres 
templomainkkal s a többi sorvasztó 
betegségünkkel — ismerjük csak el —  
nem lehetünk nagy terheket hordozó 
gránát-oszlopok nemzetünk jövendő
jének épületében. Senkit se kedvetle- 
nítsen el, senkit se aggasszon, hogy 
ez a munka évtizedeket, talán egy 
egész emberöltő munkáját igényli,

zett, hogy van valahol egy föld, ahol 
az égbenyuló hegyek nem fogják el 
a csillagok világosságot derítő ra
gyogását s nem zárják el a puszták 
mámoros .szellőjét. Kardjára támasz

kodva ez estén is ott állt megszokott 
helyén és bár jól elmúlt már éjfél, 
nemtudott betelni az éjszaka meséivel.
A pusztákról feléje áradó páraillat, 
öntudatlan élő emlékeket élesztge
tett lelke mélyén. Teletüdővel szívta 
be ezt a sajátságos, mámoros illatot 
s úgytetszett neki, mintha már érezte 
volna valamikor, régen.

A csendes éjszakában ménnyerités i 
hallatszott be a harmatos füvü me
zőkről, melegedő pásztorok tüzeinek 
fénye csillant fel az éjji szemhatár d 
söjétbe vesző szélén, —  hallgatta, 1 
nézteDeli aga s a homályos emlékek | 
egyre színesebb, tisztább kép gya
nánt tűntek fel lelki szemei előtt, j.- 
Mint mikor a surü köd felszakad az ,4 
őszi mezőkről s elénk tárulnak a i 
harmatban csillogó, reményszin veté- :l
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hiszen egy emberi élet csak tűnő perc 
az anyaszentegyház s a nemzet éle
téhez képest. A Dunántúli Luther- 
Szövetség elsősorban erre az egyház- 
építő nagy munkára vállalkozott, de 
abban a szent meggyőződésben, hogy 
a templomot építő, a régi buzgósá- 
got mentő kezek a legáldottabb mun
kát végzik a nemzet életében Is 1 
Hiszen, aki teljes őszinteséggel és 
becsületességgel áll egyházunk mellé, 
az ugyanakkor elkötelezte magát ha
zájával szemben is. Most, hogy az 
idők változtak, nem törvényeket, nem 
paragrafusokat, hanem embereket, 
igazi vallásos hittől áthatott hazafia
kat akarunk adni a hazának. S gon
doljuk el, milyen nagy szükség van 
erre. Annyi emberből kiveszett a kö
telességteljesítés komolysága, a lel
kekben elhalvá^odott az egymás 
terheit hordozó önmegtagadásnak 
biblikus gondolata, s kiáltó bűnök 
hangos beszéde még soha ilyen me
részen nem csúfolódott velünk, mint 
a mostani időkben. A hazaszeretet, 
a nemzethez való ragaszkodás igen 
sok emberben alig-alig hogy pislákol 
s mindaddig nem várhatjuk a ham
vadó tűz fellobogását, amíg mind
nyájan meg nem látjuk Krisztusban 
a hazaszeretet eszményképét. Az idők 
követelte szociális reformokat, ame
lyekről napjainkban olyan sok szó 
esik, csak az kezelheti /biztos kézzel, 
akinek értelmi világát f  még inkább 
szívének rejtekét öntudatosan, vagy 
öntudatlanul az evangélium hatja át.

sek, látta maga előtt a végtelennek 
teccő rétséget zizegő nádasaival, víz
től csillogó berkeivel, a dús fűvön 
legelésző ménest, egy varkocsbafont 
hajú, tagbaszakadt pásztorembert: 
az apját, amint karikással elfog egy 
vad méncsikót s feldobja rá őt, a 
hatéves gyermeket. Szinte hallani 
vélte az ostorcsördülést, melyre meg- 
iramlik a mén s egybesimulva lova
sával, rohannak keresztül-kasul, át 
a vadvirágos rónaságon... A pusz
ták szellője nyájaikat őriző komon
dorok felelgetését hozta el a vár 
bástyafokáig, hogy tovább vigye Deli 
aga lelkét1 az emlékek szárnyain. 
Eléje tűnt a nádfedeles tanya is, a 
porbán heverészö, nagy fehér ko
mondorok, a gádor s őszbecsavarodó 
édesanyja, ahogy esténként a tök- 
magolajos mécs gyér világánál pör
geti a halkszavu rokkát, közben imát 
morzsol, zsoltárt zeng s ő a kis
gyermek, áhítattal hallgatja ...

A kedves szép emlékek elmaradtak,

HARANQSZÓ.

Vallásos ünnepélyek rendezése, elő
adás-ciklusok, szövetségi ünnepségek 
tartása, mind a hívek új lelkületének 
kialakítását célozza, de a Szövetség 
a maga gondozó, óvó, mentő és 
építő munkájával lenyúl az ifjúság
hoz is, hogy tőle telhetőleg irányítsa 
a jövendő kialakulását. S vájjon nem 
joggal várhat-e jobb időket az a 
nemzet, amelynek körében egy lélek
ben erős, hitben diadalmas új nem
zedék él ? Minéf jobban kiépül evang. 
anyaszentegyházunk úgy a maga 
egységében, mint tagjaiban, annál in
kább vállalhatja szent örömmel azo-' 
kát a kötelességeket, amelyeknek tel
jesítését méltán várja tőle —  a ma
gyar haza.

így találkozik Dunántúli Luther- 
Szövetségnek elsősorban vallásos 
célja a nemzet érdekével. Míg evang. 
egyházunk felemelkedését, felébredé
sét munkálja, a százados kapcsolat
nál fogva belenyúl a nemzet életébe 
s ott is éreztetni fogja jótékony ha
tását a nemzet sebeinek gyógyulá
sánál.

Adná az Isten, hogy evang. egy
házunk újra birtokába jutna annak 
a hódító erőnek, mely diadalmasan 
kísérte végig a magyar földön meg
tett négyszázados vándorutián, hogy 
újra elvégezhetné azt a nagy újjá
teremtő munkát, amely reá vár a 
jövőben. Mi pedig komoly elhatáro
zással s megújult bizodalommal 
mondjuk el a nagy munka előtt a 
régi jelszót: »Sokat várnak tőlünk,

nyomukba tűntek a fájók, sötétek. 
Már tisztán emlékezett egy napra, 
amikor török martalóc had tőrt a 
tanyára, az édesanyját leszúrták, az 
apját rabszíjjra fűzve elhajtották. 
Hova? —  K> tudná., ó t  is elhurcol
ták, sokadmagával a Héttorony ár
nyékába s neveltek belőle először 
törököt, azután janicsárt és a harcok 
jó katonát. Közben elfeledte a bölcső
dalt, a szülőhazát, mindent. De most, 
hogy messze maradtak el mögötte a 
Héttorony falai, az eget és az em
lékeket elfogó albán hegyek, kisimult 
előtte a puszták végtelenje, körül- 
csókdosta a gyermekkor szelid szel
lője, feléledtek az elfeledett emlékek: 
megérezte és reá eszmélt, hogy ez 
az a föld, ahol született, ahol tűz- 
csóvát vetettek az apai házra, kést 
szúrtak szülőanyja szívébe...

Hajnalodott. A vörös barátok 
templomában harangoztak. Deli aga 
lelke megreszkedett: harangszó 1. . .  
Újra maga előtt látta az édesanyját
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de hisz arra vagyunk teremtve, hogy 
sokat elbírjunk!«

Tövisek és virágok az élet mezején.
Irta : O yurá tz  Ferenc.

A Bibliában olvassuk, hogy az 
első bűneset alkalmával így hangzott 
az ítélet az Isten parancsát megszegő 
ember felett: »tövist és bogácskórót 
teremjen ndked a föld, arcodnak ve
rejtékével egyed a te kenyeredet.«

Ezen ítélettel eltűnt az önzés szol
gálába tévedt halandó elől az éden. 
Pusztában érezte magát, ahol bár
merre ment, bárhol ütött tanyát, min
denütt tövisekre akadt. A maga s 
családja fentartásáért fáradozva új és 
új akadályokba ütközött. Minél előbbre 
haladt az élet ösvényén, annál több 
veszteségre, tört remények omladé
kára eltemetett kedvesek sírjára te
kinthetett vissza. A száz alakban 
támadó bajok, csalódások, aggodal
mak, szenvedések között vergődve 
azon meggyőződést hagyta firól fira, 
hogy az élet bujdosás mezeje, sira
lom tanyája, amely tövisekben gaz
dag. A sokszor sikertelen munka a 
jólétért, az egészséget .ostromló be
tegség, fájdalom megtaníták sóhajtani, 
tördelték életkedvét, úgyhogy végül a 
kínos életharcot megszüntető halált 
nem mint ellenséget, hanem mint jó
barátot várta.

Az ókor népeinek életéből fenma-

összetett kezekkel, imátkozva. Ke
mény ökle önkénytelen csúszott le a 
rubintos kardmarkolatról, kezei egy
másba kapcsolódtak, imátkozni akart, 
ámde elfeledte az imát és nemjutott 
eszébe az Isten neve. Pelnézett a 
csillagokra: ha eszébe jutna 1 De a 
csillagok némák, alig is látszottak 
már, mert a Bakony mögött felbuk
kanó hajnal elnyelte a ragyogásukat.

—  Hol, merre lehet a nádfödeles 
tanyaház, hol az anya sírja ? —  
vetődött fel a kérdés az aga lel
kében.

Az egyre suttogó szellőtől, a kia
ludni készülő pásztortűzektől, a nye
rítő méntől, amind halkabban felel- 
getö komondoroktól kérdezte, — talán 
megmondják ? ! . . .

*
*  *

A pápai törökök lovascsapata 
kémlelődve poroszkált a bakonyi 
országúton. Zsákmányszomjukat kie
légíteni Deli agával élükön portyát 
jártak. Nem igen kedvezett a sze-
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radt emlékek mind azt bizonyítják, 
hogy a földi vándor az életet az is
meretlen jövő felé vivő dtnak ismeré, 
amelyen sok tövistől sebezve jut el 
a véghatárhoz, a sirhoz.

Az ószövetség könyvében így hang
zik a bírálat az élet és halál érté
kéről : »Jobb a jó hír a drága ke
netnél, de sokkal jobb a halálnak 
napja a születés napjánál.« A szent 
ügyért, a Jehovában való hitért folyt 
küzdelemben kifáradt, üldözött próféta 
ajakán, — midőn a rengetegben buj- 
dosik —  e sóhaj fakad: »Elég immár 
Uram, vedd el az én lelkemet, mert 
jobb énnekem meghalnom, mint él
nem.«

Az indus nép ősi hite szerint az 
ember lelke a fő Istenből, Bráhmából 
szállott ki ’s jött a földre E kiválás
ért s sírig tartó szenvedéssel kell 
bűnhődnie. Az indus hitből szárma
zott buddhismus alapítója, Buddha 
tana szerint az élet elejétől végig a 
gyötrelmek láncolata. Ettől az ember 
csak úgy szabadul meg, ha minden 
öröm-, életvágyat elfojtva magában 
önsanyargatással törekszik mielőbb 
eljutni a megsemmisülésbe: a nir
vánába.

Thráciában is a nép kevés értéket 
tulajdonított az életnek a hozzá fű
ződő tövisek miatt. Ha gyermek szü
letett, az összegyűlt rokonok, isme
rősök keseregve emlegették, hogy 
eggyel ismét több lett a szenvedők 
száma. Mikor pedig meghalt a család

rencse. Már korábban kirabolt nép- 
telen falvak üszkei fogadták őket; 
sehol, semerre emberi lény, csak 
egy-egy gazdátlan, éhe3 kuvasz vo
nítása visszhangzott át az ős-erdő- 
rengetegen. Pedig jódarab földet be
nyargaltak reggel óta. A nap delelőre 
járt, mire kezdtek ritkulni, majd el
elmaradozni az erdő fái s az ügető 
csapat előtt kisimult a rozsdafoltos 
őszi táj. Az aga meglassította lova 
járását és álmodozva nézte az előtte 
hullámzó sikotl ilyennek látta kép
zeletében a szülőföldjét. Ismerősnek 
tűnt fel neki itt minden: az ezüstö
sen kígyózó folyó, mentében a bús- 
sóhaju tüzek, rezgő nyárfák, odébb 
a nádas, messzebb egy tanya féle. 
Csak a legelésző ménes hiányzott s 
a varkocsbafont hajú csikósgazda. A 
törők tudná megmondani: hova let
tek ? —  Napnyugatnak nagyobb falu 
látszott, zsákmányt sejtve a csapat 
arra ügetett előre, Deli aga a folyó 
mentét követte. Nem bánta, hogy 
elmaradt a lovasaitól, legalább egye-

egy öreg, vagy fiatal tagja: a hozzá
tartozók nem gyászoltak, hanem örö
müket nyilvánították, hogy egy társuk 
megszabadult az élet terhétől. Nyuga
lom fogadta a halál révén, ahol többé 
»nem bánt senki, nem fáj semmi.«

Az életet mindig szebb oldaláról 
nézni szerető görögök is féltek a kij- 
kerülhetíen moira, végzet hatalmától, 
amely egy-egy kiszemelt család min
den, még legártatlanabb tagját is 
egyik elődjük vétkéért kegyetlen csa
pásokkal üldözi a sírig. Herodot — a 
történetíró —  nem titkolta azon hitét, 
hogy mikor az élet nyomorúságos : 
a halál az embernek legóhajtottabb 
menedéke. A földön senkinek sincs 
arra tehetsége, hogy elkerülje azt, 
ami végzetszerűen eljövend. Sóion, 
a nagy törvényhozó a fénytől környe
zett, gazdagságáról hires Krösus ki
rály előtt is azt állítá, hogy halála 
előtt senki sem lehet boldog. Vele 
megegyezőleg mondja Sophokles: 
Legnagyobb szerencse, nem születni 
soha, vagy, ha világra jöttél: hamar 
visszaesni a semmiségbe.

A római nép életében is mindin
kább meghonosult az a meggyőződés, 
hogy az ember a bölcsőtől a sírig 
a meg nem változtatható falum 
hányja-veti és ktseríii életét. Azért, 
mint Píinius mondja: a halandónak 
legnagyobb értékű öröksége a halál.

A múltnak bármelyik korszakát 
vizsgáljuk, bármelyik nép történetét 
olvassuk, az látjuk, hogy mint a tér

dül lehetett a gondolataival. Azokat 
úgyis a zsákmányszomj vezette, míg 
őt csupán az emlékei vitték. V itték ., . 
Ugytetszett, az édesanyjáról csacsog 
a folyó csobogó vize, róla dudorász 
meséket a szellő, intenek, hívják a 
fák, sárguló avarjukat hullatva simo
gató fehér turbánjára. Még az ezüst
fátyolos, őszi ég alatt átvonuld vad- 
ludak kiáltása is úgy tűnt fel, mintha 
kedves, hivó szó lett volna. Ment. 
Pár lépést tett csak még s ott állt 
előtte szomorú valóságában a tanya
ház romja, üszkösen meredve reája, 
akár a sírból fela'sott koponya fekete 
szemüregei. Nézte, nézte a romokat 
és a nyomán felviharzó emlékeket... 
Mást alig látott, pedig a halál is ott 
leselkedett. A tanya mögötti rekeí- 
tvésben az izsákfalvai palánk por- 
tyázó hajdúi lestek rá. M ár messziről 
észrevették és látták, hogy úgyis 
feléjük tart, a rekettyésbe húzódtak 
előle, hogy minél kevesebb kocká
zattal csinálhassanak jó fogást. Va
lóban jó fogás lesz a rongyos, kó-

mészetben a mezőn, hegyen, völgyön 
vetés, ápolás' nélkül is fakad, növek
szik a tövis, a mérges növény: az 
emberi életben is eleitől fogva tért 
követel, ezernyi alakban zaklat a baj, 
szenvedés. A veszteség' csalódás fáj
dalma egy, vagy más úton behatol 
nemcsak az alacsony gunyhóba, de 
a magas palotákba is, a bánat rést 
talál az érező szívhez úgy a kopott 
daróc, mint a bársony öltöny alatt is.

Méltán számíttatnak az élet tövisei
hez a hálátlanság ’s ezek megsze
mélyesítői is. A hálátlan, ki a rész
vétből nyújtott kenyérért követ hajit 
jólíevőjére, megmarja azt a kezet, 
mely őt a bajból kimenté, az a fel
nőtt szívtelen gyermek, ki az édes 
anya édes tejéért, gondos, bű szere- 
tetéért viszonzásul durva sértegetés
sel keseríti meg annak napjait, aki 
mellől a csalódott szülő sírva megy 
a koporsóba: tüskebokrok az élei 
kertjében, amelyek a közelükben levő' 
csak tépni, sebezni tudják. A szívte
len önzők, kik önérdeküket bálvá
nyozva irigységgel tekintenek mások 
jólétére ’s válogatás nélkül ragadnak 
meg minden eszközt fékezhetlen hír
vágyuknak mások vesztére is kielé
gítéséhez, a gyulölság rabjai, kik igaz 
úton, becsülettel fáradozó embertár
suknak nem tudják megbocsátani, 
hogy több eredményt képes felmutatni, 
nagyobb mértékben vívja ki a köz
tiszteletet mint ők, ezért rossz akarat
tal üldözik ’s bukásán kárörömmel

sza hajdúknak: vagyont érő boglát 
fénylelt lovag turbánján, drágakő, 
vertarany a lova szerszámján.

Emlékeiből már csak akkor ocsú
dott fel Deli aga, mikor a hajdúk 
meztelen kardjai villogtak vésztjóslón 
feíéie. A kelepce sikerült: a gyalog 
hajdú megfogta a gyanútlan török 
lovas vitézt. Hiába volt a széllel 
versenyt rohanó arabsmén : nem volt 
menekvés. Kettő közül választhatott: 
meghalni dicsőn, hősként, vagy fog
ságba esni és elpusztulni dicstelen 
valamelyik várbörtön penészes fene
kén. Az előbbit választotta. Az egye
netlen tusa rövid volt: egyet cikázott 
Deli aga kardia, tizet, húszat villant 
a hajdúké s még akkor is vágták, 
szabdalták, mikor már rég elszállt 
belőle a lélek.

Azután eltemették a tanya mögötti 
rekettyésbe, — talán éppen az édes
anyja mel lé. . .

A puszták szellője haza vezette 
elrabolt fiát.
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ujonganak, a boszúvágyók, a szeretet 
törvényét tiporva dúlják mások bol
dogságát : mindezek csak tövisekre 
emlékeztetnek.

Vagy talán korunkban, mikor a 
tudomány mint hatalmas szövetséges 
kíséri az embert ’s ő erre támasz
kodva győző erővel veri szét a? út
jában álló akadályokat, szolgálatába 
hajtja az elemeket, napfényre hozza 
a mély tenger ’s a hegyek keblének 
rejtett kincseit, mikor a nevelés az 
egész társadalomra kihatólag törek
szik utat egyengetni az igazság 
uralma előtt s az iskolák hű gon
doskodással oltogatják a nemesb 
érzelmeket minden osztály gyerme
keinek keblébe: talán már le vau 
fegyverezve az ellenséges sors, nem 
sebeznek a gonosz indulatok tövisei? 
Ma talán már zavartalan boldogság 
mindenütt az élet?

E kérdésekre szomorú választ ad 
a tapasztalás. Alig pusztított még 
valaha e világon ily terjedelemben, 
ily erővel a balsors, alig fakasztott 
még a veszteség fájdalma annyi kö- 
nyüt, sóhajt, mint napjainkban. A 
világháború nyomán özönnei szakadt 
a csapás társadalmunkra. Alig van 
család, melytől a hadvész áldozatot 
nem követelt volna Egyik a fenntartó 
családfőt, másik felnevelt jó fiát si
ratja, kik a szülőföldtől távol a harc
tereken hullottak el s porlanak jel
telen sírokban. Testvér testvért, ro
kon rokont gyászol. Hányán jöttek 
meg a háborúból csonkán, bonkán, 
vagy súlyos betegséggel terhelten, 
kiknek megérkezése azon szomorú 
igazságot jelenti az őt epedve várt 
hozzátartozóknak, hogy a házban az 
írás szavai szerint >Eltörött a ke
nyérnek botja.« Ki eddig a megelé
gedés kenyerét lankadatlan munkás
sággal biztosítá övéinek: most maga 
is az irgalom falatjára szorul.

A mindenfelől ellenségtől környe
zett haza az ép, fegyverképes egyé
neket a mezőről, a műhelyből, a bolt
ból, gyárakból mind hadi lobogók alá 
szólította és itthon a már erőtlen 
öregekre, gyönge nőkre, gyermekekre 
maradt az erős férfiak feladata, vagy 
egészen elnéptelenült a munkatér, 
így mindenütt megfogyatkozott a ter
melés, ennek folytán egyre zordonabb 
erővel jelentkezett ama »paizsos fér
fiú«, az ínség és ostromolja a népet, 
főképen a városok lakosságát. A bajt 
még fokozta a két forradalom, a 
nemzeti tanács, a proletárdiktatúra 
zsaroló uralma, más részről az or
szág legnagyobb részének kapzsi el

lenségek által megszállása és kifosz
tása. Az egykori magyar Kanahán 
most kipusztítva, gyászos nyomornak 
tanyája. Bármerre tekintsünk, min
denütt naponként vigasztalanabbá 
váló helyzet tárul elénk ; panasz, só t  
haj hangzik az ajkakon. A nélkülö
zést követő kínos aggodalom sok 
családnak lakótársa és megkeseríti 
nappal az életet, éjjel elűzi az álmot 
a szülők szeméről. Az édesanya zo
kogva hallgatja éhező gyermekeinek 
kesergését, midőn kenyeret kérnek és 
nincs egy falat a házban. Éhségtől 
sorvadozó magzatainak sírásán szívét 
hasadozni érzi. Az apa szorongó lé
lekkel keres utat, módot, hogy ked
veseit a végnyomortól megmentse és 
kétszeresen érzi a gyötrő gondok 
súlyát, midőn munkát nem találva a 
részvét ajtaján kénytelen könyörado- 
mányért zörgetni.

A megélhetés napról-napra nehe
zebben leküzdhető akadályokba ütkö
zik. Elmondhatjuk, hogy ma közel, 
távol több családnak életútját verték 
fel tövisek, mint valaha. Az is tagad- 
hatlan, hogy nem pusztán a termé
szet szüli a gondok töviseit, nem 
egyedül a balsors teszi az életet a 
viszontagságok mezejévé. A szívből 
fakadó gonosz érzelmek vagdalják a 
legmélyebb sebeket. A telhetetlen ön
zés, irigység idézték elő a  háború 
rémét is és halmozták ennek átkait, 
midőn a tudományt is rabszolgájukká 
téve arra használták eszközül, hogy 
ezzel még gyilkolóbb fegyvereket ko
vácsolhassanak az emberi élet, a béke, 
boldogság pusztítására. Ezektől so
dorva használják fel sokan felebarát- 
jaik szorult helyzetét arra, hogy még 
létező értéküktől is megfoszthassák. 
Hogy nyereségvágyukat kielégíthessék, 
készek másokat koldusbotra juttatni. 
Igaznak bizonyult azon régi állítás, 
hogy az embernek legveszedelmesebb 
ellensége tud lenni saját embertársa, 
ha ez minden erkölcsi törvényt félre 
vetve az állati önzésnek rabja lesz.

(Folyt Röv.)

P c i+ a  E / a r n l i i  a,ább felsorolt dísz- 
I s o l l d  f t a l U í j  kötéses, képes ki-
----- adásu könyvei ismét kaphatók.--------

Ara postai küldéssel 
és csomagolással:

M i a haza ? ........................................16 K
I t t h o n ........................................................16 K
A m i a mennybe k ö t . . 16 K
Az á r u l ó ................................................16 K
G yerm ekszív könyve. (1. kötet) . 16 K
G yerm ekszív könyve. (11. kötet) . 16 K

Megrendelhetők Csite Károlynál Körmen
den. — Ajánlott küldésnél 2 kor. 50 fillé r

rel több küldendő.

Hontalanok.
Ó h ! hangos vádnál ékesszólóbb 
Avult ruhájuk foszló rongya . . .
Az arcuk egyre barázdásabb 
S szint’ megkövül a búba-gondba . . . 
Vérig sebzett énjük titáni hatalmát 
Tudják a nap . . . hold . . . csillagok ; 
Könnyűk eleven igazgyöngyre váltan 
Pergett végig Trianon csarnokában 
S vakító büszkén sziporkázva 
Villant Caesarok győzelmi borába:

„Vagyunk még magyarok . . . ! “

Száműzött szegények, 
Lázongó lélekkel tiveletek érzek . . .

Bús, önsúlyú petcek hányszor elénk hozzák 
Marialó'ctiporta ősi örökünknek 
Minden szemnyi drága aranyló homokját; 
Mardosó önvádját a hontalanságnak,
S nyughatatlanságát apáink porának . . . 
Dalos magyarságunk
Halk csillaghullásként csöndbe merülését, 
................rabbilincs csörgését..................

Engem is odahúz könnyes, féltő gondom 
Erdélyi hazánba, —
Egy apró sírhanthoz a temetődonibon . . . 
Maros partján, vasutmeníi kicsi házból 
Hosszú idők óta hirt se tudok itten. — 
Nérók kegyelmének keserű falatját 
Megszegni, megtörni óh,-nincs erő, nincsen! 
Nyögvén a rabságnak durva kényszer-ingét 
Békesség kelyhéböl a telkünk ügy innék ! 
S sivár társtalanság jut is bárha részül 
És dóré gyűlölség kénköves tűzpokla: — 
Magyarok, magyarok, ne sújtson a porba!

Még nem múlt el a keserű pohár;
Még rójjátok vad sziklák meredekjét; 
Ámde hitetek legyen — m inta kristály, — 
S elvonul bizton számum bősz viharja : 
„Mondottam Ember csak küzdj, s bízva

bizzá! !u
Mert szűz havasi gyopárink felett 
Hisszük : —, dereng még csoda kikelet . . . 
. . . És bujócskázik pirosszélü hajnal . . . 
Láthatlan szférák békehymnuszába 
Beléreszket az Istennek haragja,
S föléled rája Árpád birodalma! —

Ti, észak . . . déltáj . . .  nyugat. . .  napkelet 
Számüzöttjei, dúlt szívű szegények :
Túl a vajúdások krisztusi keresztjén — 
Már virrad felétek fényesen az — Élet . . .

Vagyunk még magyarok!
Som boryné Pohánka M arg it.

Apróságok
az életből és a történetből.

K öz li: Kiss Samu.

A tudós és híres csillagász : K o 
cher Athsnásius istenfélő, vallásos 
ember volt. Egyszer egy művészi 
földgömböt készíttetett, amelyen a 
hegyek, folyók és tengerek, sőt még 
az ég is meg volt csillagaival együtt 
remek utánzatban. Egy alkalommal 
egy hitetlen ismerőse látogatja meg; 
csodálkozva nézi asztalán a művészi
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kivitelű földgömböt. »Hogyan került 
ez ide s ki csinálta?« —  kérdezi a 
csillagásztól. Az tovább ír nyugodtan 
s azt mondja: »Csak úgy magától, 
n^m csinálta senki«. »Node hát mégis 
ki csinálta?« —  faggatja vendége 
újra. »De mondom, hogy senki sem I« 
Már-már megsértődött a látogató, 
hogy őt bolondnak tartja ; mire K o
dier hozzá lépve komolyan így szólt: 
»Lásd, te ostobaságnak tartod, ha 
azt mondom, hogy ezt a fából, pa
pírból és sárgarézből való földgöm
böt senki sem csinálta; hát akkor 
mi az, ha ti a világra, a nagy mln- 
denségre, melynek ez csak halovány 
képmása, azt mondjátok, hogy az 
magától állt elő?«

*

Tholuck professzornak, a híres 
biblia-magyarázónak a lánya egyszer 
egy kétes hirü társaságba akart menni 
Apjának ellenvetésére azzal felelt: 
»Nyugodt lehet édesapám, nekem nem 
lesz az ártalmamra és romlásomra«. 
Erre az apa felelet helyett egy kő
széndarabot nyújtott lányának, amit 
az fehér gla^é-keztyüs kezével vona
kodott elvenni. >No, hiszen nem fog 
megégetni«, —  biztatta az apa. »Igaz, 
felelte a lány, de bepiszkítja a kez- 
tyümet«. >No lásd, mondáerreTholuck, 
meghiszem, hogy az a társaság nem 
lesz romlásodra, de mégis bepiszkít
hat, foltot ejthet rajtad«.

«

Bach, az evangélikus egyházi zene 
nagy mestere, zenemüveinek végére 
mindig azt szokta írn i: »Soli Deo 
Gloria« =  EgyedüLIstené a dicsőség!

Olvassuk a bibliát.
Zsolt. 119, 105.:

Hol biblia a házban nincs,
Hiányzik ott a legfőbb kincs.
Tanyát a sátán ütött ott,
De Isten nem lel hajlékot.

Nov. 21. Máté 25 .,31—48.-Hogy fogok 
tudni számot adni az Úrnak vagyonomról ? 
Csak az Isten akarata szerint felhasznált 
vagyon lesz áldás akkor.

Nov. 22. Lukács 1 . 5—22. Keresztelő Já
nos apja hivő, de mégis kételkedő. Meg
látszik-e az én életemen, hogy hiszem azt, 
hogy Istennél semmi sem lehetetlen?

Nov. 23. Lukács 1 . 23— 25, 39— 45. Kér. 
János anyja alázatos. El tudom-e dicseke- 
dés nélkül hordozni az isten kitüntető ál
dását ?

Nov. 24. Lukács 1 . 57—79. Minden böl
csőnél tervezgetnek a szülők. Kér. János 
valóra váltotta a hozzá fűzött reménysége
ket Én is?

Nov. 25. Lukács 1 . so. Márk 1. e. Kér. 
János is nevekedett. Nehéz munkával lett
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azzá, ami volt. Kitartás nélkül én sem erő
södhetem meg lélekben.

Nov. 26. Lukács 3 . 1—0. Advent köze
ledik Készítem-e azúrnak útját én hozzám?

Nov. 27. Lukács 3 . 7—14. Kér. János 
minden társadalmi osztálynak megmondja 
a maga bűnét. M it mondana nekem ?

H E T I  K R Ó N I K A .
A nem zetgyű lés elfogadta a földbirtok

reform-javaslatot. Több felszólaló között 
kiemelkedett ezúttal is Apponyi Albert, ki 
egy közbeszólásra beszéde közben ezt 
mondotta: Legyen kevesebb játék az anti
szemita jelszavaival, legyen több abból, 
ami a valóságos keresztény morálnak meg
felel : fegyelem, jogrend, szeretet, szociál
politikai haladás. Egyébként a nemzetgyű
lés tagjait a lezajlott rendzavaró cselek
mények sötét "hátterei foglalkoztatták.

November 13 iki ülésén ratifikálta a 
nemzetgyűlés a kikényszeritett békeszerző
dést. A gyászból is kicsendült a feltáma
dásba vetett rendületlen bizakodás hangja. 
Huszár Károlynak jutott osztályrészül a 
kegyetlenül szomorú kötelezettség teljesí
tése, amikor elfogadásra ajánlotta a triá- 
noni békeszerződés törvénybe iktatását, ki, 
mikor elvégezte mondanivalóját, sírva fa
kadt . . .  Hazám, szegény Magyarország, 
csakugyan igaz volna, hogy meghaltál í 
Nem, nem, soha! Te élni fogsz I

Rákosi Jenő. Az eljövendő magyar 
dicsőségnek, nagyságnak lelkes, hirdetője 
napjainkban: Rákosi Jenő, a vasi föld 
szülötte, kit Szombathely díszpolgárává 
választott meg. A vasmegyei kulturegyesü- 
let ez alkalomból meleg ünnepeltetésben 
részesítette Rákosi Jenőt. Az ünnepi beszé
det Kapi Béla püspök, a kulturegyesület 
elnöke mondotta. .Am ikor koldus szegé
nyen állunk — úgymond Kapi Béla püspök 
többek között — mert nemcsak anyagi, de 
erkölcsi kincseinkből is kifosztottak, akkor 
csodálatos biztató lángként úgy látom 
Rákosi Jenő alakját, mint egy igazi vas
vitézét, aki nem csüggedést, hanem életet, 
erőt és munkát prédikál, felemelkedik, fel
magasztosul előttünk és azt mondja lelke 
imádságával: »Hiszek egy Istenben, hiszek 
eg)r hazában, hiszek egy isteni örök igaz
ságban, hiszek Magyarország feltámadá
sában."

A püspök szavaira meghatva válaszolt 
Rákosi Jenő. Demosthenes, Cicero, Apponyi 
ékesszólása kellene hozzá, hogy megkö
szönhessen mindent, megtudjon felelni az 
elhangzott beszédre . . .  Úgy érzem maga
mat, mint a hattyú, mikor fehér pompájá
ban a kéklő vizeken úszik és gyönyörű 
vonalakban nyújtogatja szép nyakát, de ha 
kijön a partra, akkor szánalmas ránézni, 
hogyan tipeg-topog. Én — azt mondják — 
egy kicsit tudok írni. Ebbfen úszom. De ha 
beszélni kell, akkor hattyú vagyok a par
ton. *

Majd azután kedves témájáról, a ma
gyar nyelvről beszélt. A magyar nyelv drága 
kincs. Öt földréteg alól ásták elő a sumi- 
rok emlékeit s a magyar nyelv ismerete 
nélkül nem tudták volna megfejteni annak 
titkait. Kamatoztatni kell ezt a nyelvet, 
terjesszük szépségét.

Az utcai tócsát beissza a föld, a dézsa 
vizet kiissza a bivaly, de a hitet nincs ha
talom, ami elpusztítsa. Hinni kell, hogy
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éljünk, hogy éljen a magyar nyelv, éljen 
Magyarország s akkor megérjük, hogy ami
ben hiszünk, az megvalósul. Mert minden 
megvalósul, amiben hiszünk és semmi sein 
valósul meg, amiben nem hiszünk.

Egyébként Rákosi Jenő szombathelyi 
tartózkodása alkalmával Kapi Béla dunán
túli püspök vendége volt, ki Rákosi tiszte
letére a kulturegyesületi ünnepség után 
teaestélyt adott, melyen igen sokan voltak 
a hivatalosak.

A cseh k u ltú rh a rc  gyökere . A cseh 
és morva püspökök Prágában tanácskozást 
tartottak, amelyből kifolyóan pásztorlevelet 
intéztek híveikhez. A cseh és morva püs
pökök pásztorlevele a többi közt a követ
kezőt mondja:

— A katholikus egyház szervezete nem
csak nem talál ama védelemre, melyet min
den jogállam megad, hanem büntetlenül 
megzavarják az úgynevezett cseh-szlovák 
egyház skizmájával és tévtanaival is. A ka
tolikus egyháztól elszakadt és az általa 
kiközösített papok épen ennek az egyház
nak ügyeire vonatkozó miniszteri előadói 
állásokat látnak el.

— A keresztény vallást és jelképét, a 
keresztet, hitetlen tanítók a szülők akarata 
ellenére eltávolítják az iskolából, bezárják 
az istentiszteletre szentelt kápolnákat, a 
szentek szobrait büntetlenüi megcsonkítják 
vagy vandalizmussal szétrombolják a kor
mányhatalom képviselőinek jelenlétében.

A pásztorlevél ezután hangoztatja, hogy 
a katolikus népnek immár az önvédelem
hez kell nyúlnia, ha meg akarja védeni egy
házának jogait. A cseh kultúrharc legutóbbi 
eseménye: az eretnek egyház állami elis
merése és egy ortodox szerb püspöknek 
a nemzeti egyház fejéül való kiszemelése. 
Minden bajnak kútforrását a pásztorlevél 
„Los von Rom“ — El Rómától című moz
galomban látja.

K uyper Á brahám  m egha lt. Kuyper 
Ábrahám dr., Hollandiának volt miniszter- 
elnöke, nyolcvanhárom éves korában meg
halt. Halála bennünket, magyarokat fájdal
masan érint, mert az elhunyt kiváló állam- 
férfiú Magyarországnak és a magyaroknak 
igaz, őszinte barátja volt. Irántunk való 
nagy rokonérzésében osztozkodtak leárfyai 
is, akik a háború idején, 1916-ban a hol
landi küldöttséggel Budapestre érkeztek. 
Itt az egyik hadikórházban ápolónői mun
kát is végeztek, sőt magyarul is megtanul
tak. Kuyper, aki mint ieányai is, többször 
beutazta az országot, amelyet alaposan 
megismert, ez utazásai eredményeként 
könyvet írt, amelyet több nyelvre lefordí
tottak. Az elhunyt eleinte lelkész volt, majd 
újságíró lett. Hollandiában az úgynevezett 
ellenforradalmi pártnak volt éveken át ha
talmas vezére, aki a demokrata, de szigo
rúan kálvinista irányt képviselte.

Ü tö tt a t iz e n k e tte d ik  óra. A kormány 
és a nemzeti hadsereg karöltve dolgozik 
most azon, hogy rendet teremtsen az egész 
vonalon. Kíméletlenül lehúzza a tiszti egyen
ruhát, a becsület, a férfiasság, a lovagias
ság e külső jelvényét mindazokról, akik 
eddig jogosulatlanul hordották. A véres 
maskarabálnak vége I

A politikában és általában a magyar 
közéletben, is ütött ez a tizenkettedik óra. 
Le az álarcokkal! Akik a keresztény és 
nemzeti felujhodás magasztos eszméivel a 
fórumon, egyéni érdekből, cinikus haszon
lesésből visszaéltek, azokról is le kell huzni 
a cifra köntöst. Ebből nemcsak hogy kára 
nem lesz annak a politikai irányzatnak,
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amely az ország nagy többségének bizal
mából az ország ügyeit vezeti, hanem el
lenkezőleg: csakis a salak kivetése után 
kovácsolhatják meg tiszta acélból azokat 
a nemes fegyvereket, amelyek alkalmasak 
arra, hogy velük kivívjuk e drága ország 
régi nagyságát, uj függetlenségét. Gyorsan 
kell eltakarítani minden szemetet, hogy az 
ország jövendő nagyságának két előfelté
tele : a nemzeti munka és a nemzeti had
sereg, a megtisztult közélet éltető, szabad, 
friss levegőjében nagyszerű fejlődésnek 
indulhassanak.

E G Y H Á Z I k ö z é l e t .
A villamos művek körül be

állott több napon át tartó za
varok következtében, lapunk
csak megkésve jelenhetett meg.

T is z te le tte l k é r jü k  a gyü lekeze tek 
veze tő it, hogy a S án tha-ünnepé llyek 
kapcso la tos ira to k a t, pénzösszegeket, 
h íre ke t egyenesen a k ia d ó h iva ta lh o z  
S zen tgo ttha rd ra  szívesked jenek k ü l
den i.

T öbbek kérdésére kö z ö ljü k  Sántha 
K á ro ly  c ím é t: Budapest, I., K r is z t in a  
k ö rú t 77. 1/11.

Egyetemes gyű lés. A magyarhoni 
evang. egyetemes egyház ez évi rendes 
közgyűlését f. évi december hó 9-én Buda
pesten tartja. December 6-án, 7-én a kü- 
lümböző bizottságok üléseznek, 8-án d. u.
4 órakor pedig lesz az előértekezlet.

Sántha-ünnepé ly. A lovászpatonai egy
házközség november 7-én tartott nagy 
érdeklődés mellett Sántha-ünnepélyt, ame
lyen Szalay Mihály lelkész Sántha Károly 
énekköltészetéről taríott előadást, Boross 
Kálmán nagydémi tanító Sántha Károlynak 
az „Apostol“ , Nagy Mariska „Édes anyánk“ , 
Horváth Ida „Kereszt alatt“ című költemé
nyét szavalta. Az iskolás gyermekek Nagy 
Lajos tanító vezetésével Sánthának követ
kező énekeit adták e lő : „Nem hágy el a 
jóságos Isten*, „M int a szomju szarvas“ , 
„Nincsen olyan mélység“ , „Mintha szárnyon 
szállna“ s „Él Isién az égben“ . Az ünne
pély közénekkel s oltári szolgálattal kez
dődött és végződött.

Az ünnepély után a Sántha tiszteletdíjra
2,000 koronánál több gyűlt össze. Az 
aláírás még folyik s abban férfiak, nők, 
gyermekek részt vesznek.

Ú j a le lnök. Dr. zólyomi Wágner Géza 
helyébe Budapesten az Országos Protestáns 
Árvaegylet alelnökévé dr. Nádosy Imre 
budapesti rendőrfőkapitányt választották 
meg.

Egy lé le k  fe lja jd u lá s a . Jugoszláv 
megszállás alatt tengődő egyik buzgó elő- • 
fizetőnktől vettük a többek között a követ
kező sorokat: „Azt.hiszem az itteni hely
zetről informálva van, egyházi téren is. 
Bizony igen szomorú helyzetben vagyunk, 
egyházi téren pedig kétségbeejtő. A hábo
rús viszonyok teljesen közönyössé tették 
népünket is vallása iránt. A hithűség nap- 
ról-napra fogyóban. Lassanként nem is 
tudják, hogy van Isten 1 Sodorna és Gomora 
van itt, amióta a jugók itt vannak. Rossz 
je l az, ha a nép már saját lelkésze, tanítója 
ellen fo rd u l! Drága magyar hazánkat csak 
már titokban szerethetjük,fáj a szívünk, 
hogy ezt meg kellett érnünk.“

Az Evang. Egyetemi és Főlsk. Halig . 
Szövetsége soproni osztálya. A jelenleg 
Sopronba áthelyezett Selmecbányái M kir. 
Bányászati és Érd. Főiskola s az evang. 
theologia hallgatói f. hó 10-én az Evang. 
Egyetemi és Főiskolai Halig. Szövetsége 
kebelében külön osztályt alakítottak. Az 
alakuló közgyűlésen Kasnyik János bánya
mérnök halig, megnyitó szavai után Pál 
Béla theologus ismertette a Szövetség cél
jait. Kasnyik János bmh. indítványozza, 
hogy külön osztály alakittassék. Dr. Istók 
Barna bmh. hozzászólása után a közgyűlés 
egyhangúlag így határoz: A választások 
során megválasztattak: dr. Istók Barna 
bányászmérnök Halig, elnök. Pál Béla theo- 
lógus alelnök, Kasnyik János bányászmér
nök halig, .titkár, Nagy László theologus 
pénztáros, Schwenka István erdősmérnök 
halig, ellenőr, Schöck Gyula theol. háznagy.

A választás megtörténte után az elnök 
elfoglalja székét. Lendületes beszédben 
muíat rá, hogy egyetértés hiányában a két 
legkisebb keresztyén magyar testvérfeleke- 
zetet, az ev. és ref., a katholicizmus és a 
zsidóság ádáz harca, mint a két malomkő 
közé kerüli buzaszemet, már-már szétmor- 
zsolással fenyegette, örvend, hogy tudatára 
ébredtünk az egyesülés szükségességének, 
ha nem akarunk a történelemé lenni. Le
begjen haza és erkölcs szemünk előtt 1 Ne 
engedjük, hogy a puritán, keresztyén fel
fogás bármit is veszítsen tisztaságából 1 
ö  nem a szavak, de a tettek embere. Hogy 
kevés szót hallunk tőle, tulajdonítsuk en
nek és annak a körülménynek, hogy bár 
még iskolapadokban ül, nem oly fiatal és 
heves már, mint többi kollégái. Képfsnek 
érzi magát, hogy csekély erejét a cél ön
zetlen szolgálatába állítsa és kéri ehhez a 
tagok legbensőbb támogatását.

Kasnyik János bmh. ajánlatára az alosz
tály címe: Az Evang. Egyetemi és Főisk. 
Halig. Szövetsége soproni osztálya. Indít
ványozza, hogy mivel a főiskolán lévő egy
néhány református hallgató az alosztály 
rendes tagjai sorába való felvételét kérel
mezte, módosítsák az alosztály alapszabá
lyait oda, hogy ezek is felvehetők legyenek. 
Dr. Istók Barna hozzászólása után á köz
gyűlés ilyen értelemben határoz, de az 
alapszabályok ezen pontjára nézve a Szö
vetség döntését tartja mérvadónak s így 
jóváhagyás céljából felterjeszti a Szövet
séghez. Megszavazta a közgyűlés azt, hogy 
a választmány a vezető ev. férfiaknál tisz
telegjen s nagy vonásokban programmot 
tűzött ki, hogy céljainak megfeleljen.

Pár nap múlt el még csak a megala
kulás óta s már biztos mederben van az 
alosztály. A soproni ev. egyháztól nagy
szerűen felszerelt helyiségeket kapott, ahol 
olvasó, billiárd stb. termek állanak a tagok 
rendelkezésére. Mindenütt nagy örömmel 
és készségget Ígérték meg támogatásukat. 
Az előjelekből ítélve rövid időn belül je
lentős szervvé válik az alosztály Sopron
nak, ev egyházunk ezen nyugati végvárá
nak kulturális és társadalmi életében.

Az alosztály rendes tagjainak száma 
kb. 100-ra tehető. Felolvasások, matinék, 
agapék és szeretetestélyek rendezését vette 
fel a választmány egyenlőre programmjába. 
Működését gyűjtöívek szétküldése által az 
egész Dunántúlra kiterjeszti, s ha valóra 
válik az a sok remény, amit a vezetők az 
alosztályhoz fűznek, akkor elérte célját 
Isten országának dicsőségére! K. J.

Segély re f. le lkészek özvegye inek. 
A skót segélyző bizottság 300,000 koronát

szavazott meg a Csonkamagyarországon 
élő református lelkész özvegyek és árvák 
részére, mely összeg a családi viszonyok 
szerint fog felosztatni.

Le lkészvá lasztás. A pinkafői gyüleke
zet lelkészéve egyhangúlag Nitschinger Pál 
helyettes lelkészt választotta.

Le lké sz je lö lé s . A györkönyi gyülekezet 
újabb lelkészjelölő gyűlés alkalmából a 
maga részéről az üresedésben levő lelkészi 
állásra: Schmiedt János kalaznói és ifj. 
Reichert Gyula szurcsi lelkészeket jelölte.

T em p lom i hangverseny S opronban. 
November 14-én délután 4 órakor gazdag 
mfisoru, egyházi zene, ének és orgona 
hangverseny volt Sopronban az ev. temp
lomban. Altdörfer Viktor két nagyobbszerü 
orgonaszólóval szerepelt. A vegyes vo
nós kar programmja Franz, Beethoven, 
Rubinstein stb. legszebb egyházi műveiből 
volt összetéve. A lajtaújfalui származású 
Hella Baum koncert és oratórium énekesnő 
többek között „Éliás* oratóriumából éne
kelt részleteket.

H avi d rá ga ság i segély a le lkészek
nek. A vallás- és közoktatásügyi minisz
ter úr a 6700'M. E. „körrendelettel enge
délyezett havi 400 koronás rendkívüli se
gélyt 98,880/920. számú leiratával az 1919. 
augusztus 1. és 1920. évi július 31-e közti 
egy évre egy összegben ki fogja utalvá
nyozni a lelkészek részére is a püspöki 
hivatalok utján. A kormány ezzel elismerte 
azon érvek helyességét, melyeket különö
sen Kapi Bél̂ s püspök többszöri szóbeli 
és írásbeli tárgyalásokon eléje terjesztett 
s melyekkel kisérte egyházunk azon jogos 
kívánságát, hogy a havi drágasági segély 
a sok családfenntartási és más gonddal 
küzdő evang lelkészi karra is kiterjesztes
sék. A lelkészek anyagi és más viszonyaira 
vonatkozólag bekért terjedelmes kimutatás 
már felterjesztetett a vallás- és közokta
tásügyi minisztériumba s így a 4800 ko
rona összeg remélhetőleg néhány hét múlva 
lelkészeink kezébe kerülhet. A havi drága
sági segély további folyósítása külön in
tézkedéssel fog megtörténni.

A porládonyi ev. elemi népiskola nö
vendékei a harctéren tüdőbetegséget szer
zett tanárok, tanítók valamint egyáltalán a 
tüdőbetegek férfi és női tanerők szanató
rium elhelyezésre szolgáló ágyalapítványok 
költségeinek céljaira 195 koronát gyűjtöttek 
össze.

C S A L Á D I É R TE S ÍTŐ .
E ljegyzés. Perenyei Jánosné nőegyleti 

pénztáros leányát Irmát Nemesládonyban 
eljegyezte Seregély László Csöngőről 

Esküvő. Ihász Mihály a kertai gyüle
kezet érdemes lelkésze november 17-én 
tartotta esküvőjét László Idussal Bobán.

H alá lozás. Ozv. Zimmermann Károlyné 
Szombathelyen elhalt. Nagy részvét mellett 
temették el. A temetési szertartást maga 
Kapi Béla püspök végezte.

Kidőlt az élők sorából evang. egyhá
zunknak egy derék oszlopa Budapesten 
dr. zólyomi Wagner Géza elhunytéval. 
Dr. zólyomi Wagner Géza amellett, hogy 
a budapesti egyház, majd az egyetemes 
egyház életében mindig tevékenyen részt 
vett, mint az Országos Protestáns Árva- 
egyletnek 29 éven át volt alelnöke szer
zett magának hervadhataltlan érdemeket.
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HIRKK.
Endrődi Sándor meghalt. Endrődi 

Sándor a jeles dalköltő Kurucnóták, Vi
rágénekek, Ősziharmat után című költe
mények szerzője meghalt.

B ritannia. Budapesten, ebben a bűnös 
városban ismét szép hírnévre tett szert 
egy szálló: Britannia, melynek .lakóit
számos gonosz tett, bűn terheli. Általuk 
meggyilkolt Soltra rendőr temetése nagy 
részvéttel ment végbe.

A testőrség parancsnoka. A kormányzó 
Görgey György, volt 13. közös huszárez
redbeli őrnagyot a magyar királyi testőrség 
parancsnokává nevezte ki.

M egnyílo tt a toka ji T ísza-hid. A 
helyreállítás alatt levő tokaji Tisza-hid 
ideiglenes gyalogjáróját a napokban adták 
át a forgalomnak.

Mennyi magyar á llam jegy van fo r 
galomban ? Az Osztrák-Magyar Bank 
legutóbbi, október 31-ről kelt kimutatása 
szerint a jegybank bankjegyforgalma 73 
milliárdra emelkedett A kimutatásból k i
tűnik, hogy a magyar pénzügyminisztérium 
adatai szerint 12 milliárd magyar lebélyeg- 
zésü bankjegy van forgalomban, amihez 
még hozzá kell vennünk másfél milliárd 
postapénzt, úgy hogy a magyar államjegyek 
teljes összege tizenhárom és fél milliárd 
korona. Annak idején, mikor a bankjegy 
lebélyegzését lebonyolították, összesen hét 
milliárd bankjegyet szolgáltattak be lebé
lyegzésre, amiből a felét kényszerköícsön 
céljaira vettek igénybe. Maradt tehát a . 
forgalomban negyed-fái milliard és egy 
milliárd postapénz, összesen 4 5 milliárd 
Ma 13.5 milliárd az áilamjegyforgalom, 
félév alatt tehát 9 milliárd lebélyegzett 
pénzt hozott a pénzügyminiszter forgalomba.

Fegyelmi az Istentagadásért. Debre
cen város közigazgatási bizottsága fegyelmi 
vizsgálatot indított Csurka István, az ipa- 
rosíanonciskola igazgatója ellen, aki nyíltan 
Istentagadónak vallotta magát. A fegyelmi 
bizottság azonban az igazgató felfüggesz
tését mellőzte azzal az indokolással, hogy 
Csurka jelenlegi állásában — pótolhatat
lan. Egy kicsit fura megindokolás.

Légi közlekedés Európa és Amerika 
között. Minden előkészület megtörtént 
Európa és Amerika között való légi köz
lekedés megindítására. A léghajó, mely ezt 
a feladatot végezné, 48 óra alatt tenné 
meg az utat, Zeppeün-íipusu és nem ke
vesebb, mint 500 embert tudna befogadni.

Rövid hírek. Lajos bajor herceg el
hunyt. — Warzen, Szamoza angol hely
tartója agyonlőtte magát. — A bolysevikok 
Wrangel elleni offenzivája megrekedt. — 
Magyar asszonyok nemzeti szövetsége 
Stokholmban fényesen sikerült kiállítást 
rendezett. — Az osztrák nemzeti tanács 
elnöke Weiskirchner lett. — Az olaszok 
megegyeztek a délszlávokkal. — Fiúmét 
függetlennek nyilvánítottak és területi össze
függésbe kerül Olaszországgal. — Írország 
önkormányzatot kap.

Herceg Ferenc képes folyóirata, az Uj Idők, leg
újabb számában Kozma Andornak Tisza Istvánról 
írt nagyszabású költeményét közli. Csathó Kálmán 
regényén kívül e számban Karinthy Frigyes írt hu
moros jelenetet, Ríppl-Rón*i művészetéről pedig Lyka 
Károly írt ismertetést. Endrődy Sándor válogatott 
szép versein kívül hosszabb tanulmányt találunk a 
magyaros női divatról, azonkívül sok képet, melyek 
az Erzsébet királyné szoborpályázatot, a székesfehér
vári turult, Pékár Gyula Danton című uj drámájának 
jeleneteit sib. mutatják. Mühlbeck Károly ezúttal

ismét egy sor humoros rajzzal díszítette a lapot. 
Végül az előfizetők részére a legkitűnőbb, modern 
magyar írók legkiválóbb műveiből összeállított ked
vezményes áru könyvcsoportot sorol fel.

Az Uj Idők előfizetési ára negyedévre 40 korona. 
Kiadóhivatal: Budapest, VI., Andrássy-ut 16.

Szerkesztői üzenetek.
K. G. A. Igen köszönjük szíves elismerő 

sorait. Igaza van, lapunknak egy evangéli
kus házból sem volna szabad hiányoznia. 
Kérdezett munkatársunk Celldömölkön 
(Vas m.) lakik. Költemények X. Y. Nem 
közölhetők.

Hirdetések.
Eladó

Szentgotthárdon a város belterületén 
egy egyemeletes ház 2 és fél hold 
területnyi belsőséggel. Bővebb fel
világosítást a „Harangszó * kiadó- 

hivatala ád. 1—3

K Ö R M E N D .

=  Legmagasabb kitüntetések. = =
Alapíttatott 1886-ban. Villamos üzem. 
Modern berendezés. Preciciós gépek.

Ajánlja elsőrendű torony-, iskola-, 
városház- és kast’á lyó rá it különféle 
nagyságban negyed- és óraverő szerke
zettel. Tartós, szolid munka. Gondos 
kiszolgálás, legjobb anyag, több évi 
jótállás. Jutányos árak, kedvező fizetési 
feltételek. Költségvetés ingyen és bértn. 
Raktáron háború előtti anyagból készült 

órák. 7
Számtalan elismerő bizonyítvány.

S á n th a  K áro ly  müvei:
Egyházi költemények. (Elfogyott.) 
Szózat. (Elfogyott.)
A népnek a népért. (Elfogyott.)
Jó gyermekek verseskönyve. (Elfogyott.)

Buzgóság könyve. Imakönyv. II. kiadás. 
Költemények. (Elfogyott.) 
ő rangya l. Imakönyv. IV. kiadás.
Isten, Haza, Család. Két kötet.
Háborús idők imakönyve.
Béke. Imakönyv.
Énekei a Dunántúli új énekeskönyvben. 
Szeretet könyve. Kéziratban.
Több füzet a Prot. írod. Társ. kiadásában. 
Több füzet a Luther-Társaság kiadásában. 
Elszórva sok vers a „Koszorúdban, 
„Vasárnapi U jság“ -ban, „Budapesti H ír
la p ib a n , „U j Idők“ -ben, „M agyar Szem- 
ledben, „M agyar Lányok“ -ban, külön
böző egyházi lapokban stb. A nyomtatásban 
megjelent és még el nem fogyott művek 
megrendelhetők a Luther-Társaság könyv- 
kereskedésében Budapest, Szentkirályi 

utca 51.

A d a ta im ! a H ragszó terjesztésére!
A jánlunk prom t szállításra német- 

országi

Ő R L Ő IT  K Ő S Ó T
fedett waggonokban,

galíciai raffinált petróleumot
kölcsön hordókban, azonnali szállításra, 

ab magvar határállomás.

LIPP és LACKNER
kereskedelm i üzlete 

S Z E N T G O T T H Á R D .

Karácsonyi ajándékul
ajánlom beszerzésre az alanti szép 
könyveket. Ára darabonként egyszerű 
kötésben 12 korona, díszkötésben 

20 korona.
1. Pósa Lajos: A rany lige t. (Versek.)
2. Dr. Dingha Béla: Hol vo lt, hol nem 

v o lt . . .  (Mesék.)
3. Albert József: Tú l az óperencián. 

(Mesék.)
4. Hamvas József: Mesés történetek. 

(Ifjúsági elbeszélések.)
5. Borsos István: A gályarabok tö rté 

nete. (Egyháztörténeti munka.)
6. Dr. Masznyik Endre: Képek az ókori 

keresztyén egyház történetéből.
7. Gyurátz Ferenc: Hősök kora.
8. Gagyhy Dénes: M ária  nővér. (Kis

regény.)
9. Babay Kálmán: Nádfödeles házak 

a la tt. (Falusi történetek.)
10. Stráner Vilmos: A b ib lia  az élet 

könyve. (Ismeretterjesztő.)
11. Farkas Mihály né: Történetek az élet

ből. (Elbeszélések az érettebb ifjúság
nak és felnőtteknek.)

12. Kapi Béla: A boldogság könyye. 
(Jeliemképző munka.)
Mindezen könyvek egyenként is 

megrendelhetők

WELLISCH BÉLA könyvkereskedésében 
Szentgotthárdon.

Nyomatott W ellisch Béla viliamüzemü könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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Fele lő . » íe rk c w tö
6* kiadó:

SZA L A Y  M I H Á L Y .
T & rs .ze rk e a ztő :

NÉMETH KÁROLY.

Kéziratok Lovászpatonára  
(V cizprém m egya), előfi
zetési d ijak , reklam ációk  
a HARANQSZÓ kiadóhiva
ta lának 8zen tg o tth árd ra  
(Vnsvármegye) küldendők.

E lőfizetést elfogad  
minden evang. lelkész és 

tanító .

r

E V A N G É L I K U S  N É P L A P .  -
✓

A la p íto tta : Kapi Béla 1910-ben.

Szerkeszti e a kiadóhiva
ta l veze tő je :

C Z I P O T T  G É Z A
.  8ZE N TQ O T TH Á R D  

(Vasvárm egye.)

A „H a ra n g szó “ előfizetési 
á ra : f é l  é v r e  közvetlen  
küldéssel 2 0  kor., .csopor
tos küldéssel (legkevesebb  

10 példány) lő korona.
A „H a ra n g szó “ te r je s z 
tésére befolyt adom ányok
ból szórványban lakó hí
veinknek Ingyenpéldányo

kat küldünk.
M eg je len ik  m inden vasár

nap.

A » D U N Á N T Ú L I  L U T H E R - S Z Ö V E T S É G “ h i v a t a l o s  l a p j a .

Itt az idők teljessége.
Ir ta : Szalay M ihály.

Megint itt az idők teljessége, mint 
Jézus születésekor, vagy a reformá
ció megindulásakor. Megint megérett 
mjpden arra, hogy az Úr a szokott
nál nagyobb erővel lépjen a világba 
és sokkal érezhetőbben jöjjön vele 
közelebb a mennyek országa.

Hogy a nagy többésg nem érzi, 
az semmit sem bizonyít ellene. Jé
zusban is, Lutherban is kevesen is
merték fel az Isten küldöttét s még 
kevesebben sejtették azt a csodás 
tiatast és átalakulást, amelyet ietíé- 
pésük idézett elő a lelkekben s a 
történelemben.

Kevés emberben van Keresztelő 
Jánoséhoz hasonló lelki érzékenység 
és jnélyrelátás. Ehhez külön lelki be
rendezettség kell; mint ahogy csak 
külön berendezésű eszköz tudja fel
fogni és megjelenteni a föld legki
sebb* és legtávolabb történő rengéseit, 
amelyeket közönségesen észre nem 
vesz senki, vagy csak külön beren
dezésű eszköz tudja megmondani azt 
az egyébként ismeretlen titkot, hogy 
az égő csillagok milyeu anyagokból 
állanak.

Mélyre és magasba látni csak a 
mély hitü és emelkedett lelkű embe
rek tudnak. Az ilyenek pedig keve
sen vannak. Ezeknek érzékeny lelke 
megérzi a megérezhetetlent, látja a 
láthatatlant: ezért- lesznek világító 
Táklyákká, utegyengetókké a sötétben 
tapogató nép előtt. Az ilywek ösz- 
tönszerüen megérzik, mit rejt az idők 
méhe, mint a madár megérzi az idő
változást előre és ahhoz alkalmaz
kodik.

Ma különben nem nehéz az idők 
teljességét felismerni. Korunk szinte 
szolgai másolata a keresztyénség 
előtti s a reformáció előtti koroknak.

Ma is, mint a görög-római világ
ban s az úgynevezett reneszánsz kor
ban, a pogány műveltség és erkölcs 
lett uralkodóvá. Sokan hivalkodva 
nevezik magukat modern pogányok- 
nak s ehhez illően folyik életük. A  
hit helyét a mindenben való kétel
kedés foglalta el s ezzel oda lett a 
lélek szilárd biztossága, elszakadt a 
fék, amely az erkölcsi életet szabá
lyozná. A féktelen testi indulatok fű
tik, füllesztik, rothasztják ma is a 
világot, s a hajdani római császár
ság megdöbbentő romlottságát látjuk 
újra végigömleni a lelkeken, mint 
minden életet megölő s még a 
környék levegőjét i5 megmérgező 
mocsártengert. E mellett azonban, 
mint a mocsárból kinyúló virág, 
föl-fölemelkedik és magasba szökik 
a jobbaknak valami jobb, tisztább 
világ után való forró vágyakozása. 
Szívük az. isteni erő elé tárul ki, 
mint a virág kelyhe a magasból 
eredő napfény elé. Sőt a mocsár
ban fetrengő lelkek nagy részében 
is ott van egyrészt valami undor
nak, másrészt a kielégítetlenségqek 
és boldogtalanságnak érzete, ö n 
tudatlanul is fölfelé vágyakoznak, 
mint az iszapos ártól legázolt és be- 
sennyezett we^& H iába! Magának 
teremtette fnet az Isten, azért 
nyugtalan i^S M ^ríte tlen  is, boldog
talan is m in ^ r W , míg csak meg 
nem nyughg£k S^lstenben.

Kipróbált <a j k \  korunk az Isten 
nélkül mind»»' utat, minden módot, 
de valamennyiben csalódott s végül 
is vissza kell térnie az Atyához, ha 
nem akar a lelki nyomorúságban 
étien, szomjan, otthontalan koldus
ként elpusztulni. Lejebb már nem 
sülyedhet,. ha csak azt nem várja, 
hogy* a pokol nyelje el mindenestül. 
S az. Atya eléje megy'a megtévedt, 
de visszavágyódó tékozló fiúnak.

Az érzékenyebb, élesebb látású

lelkek látják már amint egyfelől a 
világ indul el az Isten keresésére, 
másfelől az Isten lép nagyobb erővel 
a világba, hogy a találkozás meg
történhessék. De azt is látják, hogy 
a fejsze a jó gyümölcsöt nem termő 
fák gyökerére vettetett. Ezért hallunk 
ma egyre több kiáltó szót a nagy 
lelki pusztaságban: »Térjetek meg, 
mert elközelített a mennyeknek or
szága ! Egyengessétek az Úrnak utát 1 
Köztetek van, akit fel nem ismerte
tek !«

Köztünk van a világ előtt isme
retlen, de ismeretlenül is, önkéntele-, 
nül is óhajtott Isten 1 Térjünk vissza
uuua s Itgyunk k 
egyengetőkké mi is

utó Ut-

Visszhang’
a „Sikoltás az éjszakában" cikkre.

Az a hang, mely egyházépítő hi
vatását különben oly derekasan be
töltő lapunk reformáció-ünnepi szá
mában mint éles »sikoltás az éjsza
kában« hangzott fel és rázta meg a 
szíveket, nekem is mélyen, igen 
mélyen a szívemre hatott. De mivel 
ez a hang nemcsak a testvéries 
együttérzés fájdalmát váltotta "ki, 
hanem az ellenmondást is felébresz
tette bennem, a mindennapi munka 
árjával való küzködésem közepette 
sem mulaszthatom el, hogy reá lega
lább néhány rövid szóval visszhan
got ne adjak. Amikor erre Isten 
nevében vállalkozom, nem kritikai 
fölényt akarok gyakorolni, hanem 
kötelességszerüen testvéries szolgá
latot teljesíteni.

Bizonyára nincs közöttünk senki, 
aki egyházunk helyzetét, állapotát 
valami rózsás színben látná. Sőt 
minél élénkebben gondoljuk el, mi
lyennek kellene lenpi egyházunknak,
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annál lesújtóbbnak tűnik fel előttünk 
a valóság képe. Ezelőtt szemet huny
nunk nem szabad és csak hálával 
tartozunk azoknak, akik egyházunk 
bajaira reámutatnak, különösen ha 
ezt azzal a szeretettel teszik, melynek 
minden szavából kiérezni az egyház
szeretet őszinte fájdalmát.

És mégis sajnálom, hogy olyan 
cikk, amilyen a >Sikoltás az éjsza
kában« című, lapunk hasábjain s 
épen a reformáció emlékünnepén, 
napvilágot láthatott. Bármennyi igazat 
mond is az a cikk, egy nagy hibája, 
vagy fogyatéka van, az t. i. hogy 
nem jut benne szóhoz, legalább nem 
úgy, ahogy kellene, a hit*  az a hit, 
mely egyedül a világmeggyőző Krisz
tusra néz é t belőle merít világmeg
győző erőt. (János ev. 16, 33), (János 
első lev. 5, 4). Azok a mi kedves 
testvéreink, akik abban a cikkbep 
megszólaltak, elszomorító' tapasztala
taik pillanatnyi hatása alatt ezt a 
Krisztusra néző hitet mintegy kikap
csolták s így akaratlanul i? megdöb
bentő bizonyságát szolgáltatták annak, 
hová jutunk, ha egyházunk állapo
táról úgy gondolkodunk és szólunk, 
hogy a hittől elvonatkozunk, tekin
tetünket csupán a romlás jeleire füg
gesztjük és csak a saját gyarló 
emberi erőinket mérjük össze az 
elibahk tornyosuló akadályokkal. Csak 
a hit működésének ezert pillanyatnyi 
kikapcsolódásából magyarázható az 
a kétségbeesett vészkiáltás, mely 
vallásos érték tekintetében még a 
tengeri vihartól megrémült tanítvá-

4 Ö
V e r s e k .

Új ösvényen.
Mesekönyvek tarka ser’ge 
Került épen a kezembe,
A sok kép • rám nevetett. .  . 
Gyermekévek tündérálma 
S lelkem beléremegett.

A királyfi bús regéje . . .
Csipkerózsa, Hófehérke . . .
Az emlékek rajzanak.
Tündérország tárva-nyitva,
De a hősök néma sírba’
Örök álmot alszanak.

Rád vonom halotti lepled,
Elsiratlak, eltemetlek 
Gyermekkorom: délibáb.
Rohanok már új ösvényen,
Akármi lesz is a bérem: t
Babér, avagy — tövis ág.

Horváth Imre.

nyok azon kishitű felkiáltásának is 
alatta marad: »Uram, tarts mag min
ket, mert elveszünk 1« (Máté ev. 8, 25). 
Mi, akik az Élet es a Világosság 
Fejedelmének szolgálatában állunk 
és arra vagyunk hivatva, hogy az ő 
személyéből kiáradó életet és vilá
gosságot terjesszük ebben a világban, 
ne szóljunk és ne tegyünk legalább 
nyilvánosan semmit, amíg lelkünk 
megbillent egyensúlya helyre nem 
állott, az az amíg mindazsal szem
ben, ami szívünket nyugtalanítja, 
sebzi, gyötri és a kétségbeesés örvé
nye felé hajtja, megnyugvást, békes
séget nem találtunk ó  nála, ó  benne. 
Azok a nagy bizonyságtevők, akiktől 
legjobban eltanulhatjuk, mit jelent a 
Jézus Krisztusban hinni, az aposto
lok, Péter, Pál, János és az ő nyom
dokukon Luther, a nagy reformátor, 
akinek neve szintén ott van a Ha
rangsző címlapján, tudesásom szerint 
nem ismernek olyan helyzetet, amely
ben kétségbe kellene esnünk. Hitük 
a legerősebb hányatás és megpróbál
tatás közepette i§ biztosan nyugszik 
a Krisztusban s életüknek ezen kö
zéppontjára bízvást vonulnak vissza 
akkor* is, ha az egész világ ellenük 
támad X

Ebbe a centrumba kell nekünk is 
visszavonulnunk újra meg újra, hogy 
életünk tartó alapját, gondolkodásunk, 
akarásunk, cselekvésünk biztos irány
tűjét el ne veszítsük.- Krisztusnak a 
szívet-lelket megnyugtató, lecsillapító 
és felemelő, megújító szellemi ereje 
ma sem merült ki. Ha ó  hozzá for-

Levendula.
Levendula: nagyanyám virágja!
Ó illata lelkemet bejárja;
Vissza visz a mesék idejébe: 
Gyermekkorom virágos kertjébe.

. . .  Elém tűnik kert ölén a méhház, 
Körülötte habszin labdarózsák,
Öreg akác védőn borúi rája,
Lágyan hullik illatos virágja.

Enyves szegfű, levendula illat, 
öreg akác fehér szirmot hullat,
Méhek'zsongnak, álom száll szememre: 
Gyermekálom, szénán a méhesbe’ 1 . . .
* .................................... ? • • • * • • •V ö • .
Összedőlt az álmot adó méhház, 
Elpusztultak mellőle a rózsák,
Nem borúi rá a vén akác régen:
Gyökere is kiszáradt egészen.

Méhzsongásnál szövögetett áltnok 
Szétoszlottak remények, ábrándok.
Mi megmaradt: egy szál levendula . . .  
Emlék csupán: életünk illata . . .

Porkoláb István.

dulunk és szívünket megnyitjuk előtte, 
ma is megáld bennünket azzal az ő  
békességével (Ján. ev. 14, 27), olyan 
igazi lelki békével, amilyent ez a vi
lág akkor sem adhatna, ha nyomorú
ság és sötétség helyett csupa fénnyel 
és gyönyörűséggel venne bennünket 
körül. Ha Krisztusnak ez a békessége 
költözik szívünkbe, akkor megszűnik 
fejünk láza, szívünk reszketése, egész 
lényünk ideges nyugtalansága és csak 
akkor tudunk az ó  szolgálatában 
úgy dolgozni, ahogyan ó megkívánja. 
Mert az ó  kegyelme, megváltó sze- 
retete nyugtot ád, igen, a nyugtalan 
léleknek, de nem enged pihenést az 
akaratnak, a cselekvő erőnek. A* ó  
békessége munkánkhoz erőforrás és 
célkitűzés egyszerre. így aztán, az ő  
lelki főhatósága alatt, nyugodtan dol
gozunk. Egész munkánk az egy szük
séges dologra van beállítva. Világos 
a cél, világos az út. Azért nem kap
kodunk a fűhöz, fához. Nem pazar- 
lünk időt, erőt olyan tervekre, ame
lyek Ő nélküle akarnak egyházat, 
társadalmat, nemzetet menteni. Nem 
gondoljuk azt, hogy nekünk magunk
nak kell véghez vinnünk olyan dol
gokat, amelyekhez nincs erőnk. Azt 
az új életet, amelyet ö  tőle, a Krisz
tustól vettünk, az igaz élet világos
ságát szóval, tettel, egész személyi
ségünkkel képviselni és terjeszteni 
ebben a bűnös, romlott, sötét világ
ban, • —  ez egyetlen dolgunk és a sá
fároktól csak egyet vár meg az Ür 
föltétlenül: a hűséget. Ez elég.

Igep, —  de ha mindez a jó igye-

A lelkek kertje.
Örök csend tanyája, béke birodalma,
Hol gondnak, bánatnak megtörik hatalma; 
Itt a megbocsátás őrködik felette,
Ki gyűlölet, harag fegyverét letette.
Itt, hol az elfáradt testet hant takarja, 
Nem tombol többé az életnek viharja.
Itt az élet harca nem tépi a szívet, 
Kétkedés nem győzi le a gyenge hitet. 
Nem játékszer a szív a remény kezében, 
Nem vergődik többé ezernyi sebében. 
Végzetem ! Már üldözz, halálig gyötörj meg, 
Kétkedés, csalódás, ha lelkemre törnek, 
»Ne tovább!“ — szól némán majd egykor

sfrhantom,
Zavartalan béke leng minden sírhanton. 
Elapad forrása öröm- és búkönnynek.
A múlt emlékei itt mind, mind feltűnnek, 
Minden sírnant némán egy-egy múltról regél, 
Múltról, melylyel eltűnt szerencse vagy

veszély.
A jelen bújának minden sír tanúja,
Hogy az ember semmi, tőle megtanulja.
A sok néma sírhant a jövőbe mutat: 
Istenfélő s gonosz, ide vezet utad.
Ide, ide vágyom, a lelkek kertjébe,
Itt, csak itt lesz szívem és lelkem megvédve.

Almásy Brúnó.
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kezetünk, krisztushirdető, egyházépítő 
munkánk sikertelennek, hiábavalónak 
bizonyul ?

Erre az ellenvetésre még néhány 
szót.

1. Mi, a Krisztus szolgái, nem 
külső sikerért dolgozunk. Ha munkán
kat erre állítjuk be, nem a Krisztust 
szolgáljuk.

2. A Krisztus szolgálatában vég
zett munkánk legelső, legfontosabb 
és legüdvösségesebb eredménye lát
hatatlan s ezt nem mi hozzuk létre, 
hanem az Úr, aki az ó  szolgálatá
ban híven végzett munkát jelenlétével 
födözi és megáldja. Ennek az ered
ménynek, hatásnak a mértéke nem 
az a dicséret és elismerés, melyben 
mi esetleg részesülünk, hanem az a 
hála, melyet a mi gyarló munkánk 
közvetítésével megáldott lelkek az Úr 
iránt éreznek és előtte titkon elre- 
begnek.

3. A Krisztust szolgáló evangélí- 
omi munka gyümölcsei sokszor igen 
lassan és későn érnek. Ez a munka 
mindig reménység fejében való mag
vetés. Azért kell hozzá >a szentek 
hite és türelme.« Ami vallásos élet 
gyülekezeteinkben még van, annak 
jó része azon egyszerű, régi jó lelki- 
pásztoraink munkájának köszönhető, 
akiknek hamvai már rég az anya
földben porladnak. .Mi se fussunk

. rendkívüli dolgok után és ne akar
junk sokat fogni, mert akkor keveset 
markolunk; hanem becsüljük meg 
azt a rendes igehirdetői, leMpásztori. 
és vallástanitói munkát, melyre hiva
talunk kötelez, vigyük bele ebbe a 
rendes munkánkba az evangéliom 
tartalmának egész gazdagságát és 
lelkünk teljes hűségét, odaadását, —  
az áldás nem marad el.

4. Ha megtesszük azt, ami tőlünk
telik, ha az Úr szolgálatában híven 
tékozoljuk életünket, akkor azt, hogy 
mi lesz a munkánkból, lesz-e ered
ménye és milyen, megmozdul-e a 
nehéz tömeg vagy megátalkodottan 
helyében marad, —  mindezt tökéletes 
lelki nyugalommal bizhatjuk ö  reá. 
»Te • a te lelkedet megmentetted.« 
Ezék. 3, 19, 21. ' /

Hogy egyházunkért, bajainak or-

Í voslásáért, szervezetének, intézmé
nyeinek jobb karba helyezéséért min
dent meg kell tennünk, amit csak te- 

i hetünk, az magától értődik; de ezen 
túl az egyház szolgai formáját, gyar- 

j lóságát, megveretését épúgy a hűség 
türelmével kell viselnünk, mint ahogy 
nem szabad megbotránkoznunk a 
testté lett Ige szolgai formáján. A hit

_

dolga a szolgai formán keresztül 
meglátni a rejtett dicsőséget és gaz
dagságot. Bármily szegények vagyunk 
is, egy nagy kincsünk van, mely töb
bet ér e világ minden kincsénél: az 
evangéliom. Ameddig tudjuk, hogy 
ez Istennek hatalma minden hívőnek 
üdvösségére, addig nem esünk két
ségbe, ha ostoroztatunk is, de meg 
nem öletünk.* 2. Kor. 6, 9.

Amikor a Jézussal hazafelé igyekvő 
Jairusnak hírül adják, hogy leánya 
meghalt, ne fárassza a Mestert, Jézus 
azzal biztatja a lesújtott apát: »Ne 
félj, csak higyj.« Luk. 8, 50. Vajha 
mindnyájan, akik egyházunk létéért, 
jövendőjéért aggódunk, új erőt merí
tenénk a Megváltó szavából: Ne félj, 
csak h igyj!

Dr. Pröhle Károly.

Tövisek és virágok az élet mezején.
Ir ta : Gyurátz Ferenc.

Amint a természetben nemcsak 
tövist, mérges növényeket találunk, 
nyílnak ott szép virágok is, gondos 
ápolás mellett emelkednek gyümölcsöt 
termő fák is : az emberiség életében 
is nemcsak rósz indulatok kitörései 
láthatók, fakadnak ott nemes érzel
mek is, amelyek az erkölcsi világ 
ékességét képezik.

A lelki élet egyik szép virága a 
hit, mely a föld porából égre emel 
’s a természet ölén élő összes lények 
között a Teremtő által egyedül az 
embernek adott osztályrész. A hit 
Istenhez vezet, ki szent és igazságos 
’s előtte mindnyájan számadással tar
tozunk. Ezen emlékeztetéssel ébreszti 
a felelősség tudatát ’s ez által a ha
landónak hű támasza a kísértés óráin. 
Szeme előtt tartja Isten akaratát ’s 
arra inti, hogy az igazságot sem ígé
retre, sem fenyegetésre meg ne ta
gadja soha, mert: »mit használ az 
embernek, ha az egész világot meg
nyerné is, de lelkében kárt vall ?« 
A hit biztat az igazság végdiadalával 
’s ezzel éleszti a lelkesedést mind
azért, ami szent és igaz. Az egyén, 
a nemzet nagy, nemes célhoz csak 
a hitből fakadó lelkesedéssel juthat 
el. Ez nevel az eszméknek lángoló 
buzgalmu apostolokat, kik vértanu- 
ságra készségükkel a szent ügyet 
minden akadályon át győzelemre 

«viszik.
A hit az egyénnek egySersmind 

hű gyámala a földi lét szenvedései 
között is. Mikor reá nehezül az ag
godalmak terhe, számításában csaló

(

dik, súlyos veszteség éri ’s ereje 
gyöngeségének érzetében csüggedni 
kezd: szívét e' hit vigasztalja: »Ki 
Istenben bízik, meg nem csalatkozik.« 
Ha balsors veszi üldözőbe ’s ennek 
csapásai alatt siralomra fordul öröme 
és mindenektől elhagyatva vívódik a 
kétségbeeséssel: ekkor is a hit védi 
őt. Felemeli, ha elesett, balzsamot 
hoz lelkének fájó sebeire s a borult 
jelen után szebb jövendőt igér. Tanít 
békén tűrni, átkozódás helyett imád
kozni, csüggedés nélkül tovább vívni 
a nemes harcot. »Hitét ki őrzi, őrzi 
azt a hit« e biztatással: »Siralmak 
völgyén, vad kietlenen, hol ember 
nincs már, Isten van jelen.« E lelki 
szent örökség, a hit jóltevője az em
bernek azáltal is, hogy megtöri a 
halál borzalmát, mert ebben nem az 
örök enyészetet, hanem a mindenható 
követét mutatja, ki a földi pálya vé
geztével egy szebb világba hív, hol 
tökéletesebb, boldog élet vár a lélekre.

Igaz ékessége továbbá az erkölcsi 
életnek a szeretet. Ebben mutatja ma
gán az ember legvilágosabban az 
Istennek képét, mert mint János apos
tol mondja: >Az Isten szeretet, és 
aki a szeretetben vagyon, az Istenben 
vagyon és az Isten abban.«

Társadalmi életre vagyunk hivatva, 
senki sem élhet csak önmagának, 
embertársaink iránt is vannak kötes- 
ségeink ’s ezek teljesítésében a leg
jobb vezér az emberszeretet. Ez a 
családi boldogságnak is alapja. Ha 
a család tagjait őszinte szeretet csa
tolja össze, akkor az összetartozók 
egymás boldogításában keresik az 
örömöt, zavartalan marad közöttük 
a béke, egyetértés ’s a családi élet 
az egykori éden vonzó képét mutatja 
az egyszerű, szerény hajlékban is. 
A szeretet sokat kipótol, de ahol ez 
hiányzik, ezt nem pótolja ki semmi.

Az ókor népei nem ismerték a 
szeretetet mindenki iránt tartozó kö
telességnek, annál kevésbé, mert a 
saját faján, vallásán kívül levőkben 
nem tekintett magával egyenjogú lé
nyeket. Azt hitte, hogy az ő Istene 
gyűlöli a más Istent imádó népeket. 
E hit által vezetve ezen elvet követé: 
»Szeresd felebarátodat és gyűlöld 
ellenségedet.« A szeretetnek minde
nekre kiterjedését gátolta a törvényen 
alapuló rabszolgatartás is. Erre tá
maszkodva az erősebb a leigázott 
gyöngébb félben nem embertársat, 
hanem csak jogos úton fegyverrel, 
vagy pénzen szerzett tulajdont, <árú
cikket látott, amellyel teljesen szaba
don rendelkezett.
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A szeretet eszméjét megvalósulva 
mutatja a megváltó Jézus élete, ki 
az általa hirdetett őrök igazságot 
önfeláldozásával pecsételte meg, hogy 
annak követésére buzdítson. Szenve
dett, hogy minket Isten országának 
polgáraivá avasson. Mindenekkel jót 
tett, még a keresztfán is ellenségeiért 
imádkozott, meghalt, hogy megdicső
ülésével biztosítsa követőinek egy 
szebb jövő életnek zálogát. Tőle vett 
szent örökségünk a szeretet, a lelki 
boldogságnak ez egyik szilárd alap
köve. Az ő §vangélioma hirdeti, hogy 
a teremtő, gondviselő Isten minde
neket szent célra: tökéletességre hív 
—  előtte nincs különbség szegény, 
gazdag, űr és szolga, férfi és nő kö
zött. • Az emberek, mint ugyanazon 
mennyei Atyának gyermekei egymás
közt faj- és rangkülönbség nélkül 
testvérek, mindnyájuk előtt, mint leg
főbb parancs áll a szeretet.

A felebaráti szeretet megnyilatko
zik mint segélyre kész jóakarat, 
áldozni tudó részvét, mely örül az 
örülővei és sir a siróval. Mint Pál 
apostol mondja: >a szeretet hosszú- 
türő, szíves, nem irigykedik, nem 
kérkedik, nem hivalkodik fel, nem 
cselekszik éktelenül, nem keresi csak 
a maga hasznát, nem gondol gonoszt, 
nem örül a gonoszságnak, de örül 
az igazságnak.« így a szeretet hű 
őre az erkölcsi törvénynek. Ébren 
tartja a mások iránt tartozó köteles
ség érzetét ’s arra buzdít, hogy az 
ember törekedjék életét családfára ’s 
a társadalomra nézve ne átokká, 
hanem áldássá tenni. Mint a dúló 
zivatar után előtűnő nap ^ugaraival 
behegeszti a jégverés által a növény
zeten vagdalt sebeket, újra virággal 
díszíti a letarolt vidéket': így az élet
ben, hol sorscsapások tördelték le 
az örömöt ’s változtatták a békés 
megelégedést gyötrő aggadalommá, 
nyomukban mint mentő angyal jelenik 
meg a szeretet, szünteti a bánatot, 
csüggedést, új életre kelti a haldokló 
reményt. Sok szerencsétlent, kit bal
végzet üldözött ’s hajtott a kétségbe
esés örvényéhez, ragadt el onnét 
mentőkézzel a felebaráti szeretet, a 
nyomorúság terhe alatt leroskadt 
sok család talál menedéket az em
berszeretet részvétében.

A szeretet áldásos munkájáról 
tanúskodnak mind azon jótékony 
intézmények, melyek az ellenséges 
sors hatalmát tördelve enyhítik, el
viselhetővé teszik a szererencsétle- 
nekre szakadt gyötrelemnek súlyát. 
Az árvaházak, kórházak, vakok, sü

ketnémák intézete, menedékházak, 
elmebetegek gyógyintézete, mint úgy 
tekinthetők, ínint az emberszerétet 
virágának gyümölcsei.

Mint a természetben a nap vilá
gító, melegítő sugarával elszakíthatlan 
kapcsolatban van a virágzás, gyü- 
mölcsözés: úgy az erkölcsi világban 
a jóltevő szeretethez fűződik az em
beriség boldogulása. Azon arányban 
közeledik egy szebb, boldogabb kor
szak, amennyiben gyengül a roszin- 
dulatok hatalma, ritkul az irigység, 
gyűlölség, nem kísért a harag, boszú, 
nem ragad az önzés ’s ezek helyett 
emelkedik a szeretet nagy parancsá
nak uralma. Ez őrzi a békét, tör
vény tiszteletét ’s megérteti azon 
igazságot, hogy rosszal fizetni >a 
rosszért állati, rosszal fizetni a jóért 
ördögi, jóval fizetni a jóért emberi, 
jóval viszonozni a rosszat isteni vo
nás az emberi lélekben.

Jézus példája a rosszért is jóval 
int, szent tana tiltja a bosszúállásra 
törekvést, kizárja a faj, vallásgyűlö
letet, elitéli az irigységet, kevélységet, 
’s az önzéstelen szeretetben mutatja 
a törvény betöltését.

A szeretet teszi áldássá a családra, 
társadalomra nézve az egyén talen- 
tomait, ezzel bizonyítja, hogy lelké
nek nem alacsony önzés, hanem a 
közboldogulás munkásságában útmu
tatója, gondolkozásában nem a nye
reségvágy, hanem az igazság vezére. 
Erkölcsi értéke nem rangjától, nem 
az őt környező fénytől, gazdagságtól, 
hanem attól függ, mennyit képes 
hatáskörében a mindeneket jóltevő 
jézusi szeretet eszméjéből megvaló
sítani.

Hogy mily boldogító erőt hordoz 
magában e legnemesebb érzelem, ezt 
meghatóan tanúsítja a hű, szíves 
szövetségen alapuló családi élet. Az 
édesapa lankadatlan kitartással hor
dozza övéi jólétéért a napok hévsé- 
gét és terhét, fáradozását azon tudat 
édesíti meg, hogy verejtékével bizto
sítja a megelégedés kenyerét a gond
jaira bizott családnak. Az anyasze
retet mint jó angyal őrködik gyerme
kének élete, öröme felett. Ő maga 
kész tűrni, nélkülözni, csak hogy 
zsenge magzatától távol tarthasson 
minden bajt, ott virraszt ’s imádkozik 
beteg ágya mellett, fáradságot nem 
ismerve ápolja ’s boldog, ha a féltett 
életbimbót megmentheti az elherva-, 
dástól. Äalddanyai egész élete gyer
mekei boldogítására szentelt áldozat.

A szeretet nyomán fakad a hála 
virága felnevelt fiák, leányok szívében.

Az a gyermek, aki mindig kegye- 
lettel emlékezik az ő boldogulásának 
útját egyengető apfa munkásságáról, 
nem felejti jó anyjának édes tejét, 
édes csókját, hanyatló korukban szent 
hűséggel támogatja a hű szülőket ’s 
úgy él, hogy azok az ő hálás szere
tőiében biztos menedéküket, örömüket 
találják: az ily gyermek is valóban 
dísze az életnek.

Az emberi élet virágaihoz számít
juk még a reményt is, mely egyszers
mind nélkülözhetlen utravaló a buj- 
dosás mezeién. Az élet viszontagságai 
között mint Pál apostol mondja'. >A 
reménység által tartatunk meg.« 
Petőfi a s z ív  biztató vezérének nevezi, 
aki varázsdalt penget. Aszalay szerint 
a »remény a szerencsétlennek min
dennapi kenyere <__Coutenelle így írja 
le: >A remény méh, mely minden 
tárgyból mézet szív. A remény, mely 
felszárítja a szem könyüít, vezércsillag 
«z élet utain, fénysugár a bajok 
éjjelén, gyámolítónk a halálküzde
lemben. Mi lenne az ember remény 
nélkül ?«

A siker reménye erősíti a mun- , 
kakedvet, a kitartást az életharcon, 
felderíti a kedélyt, vonzó alákban 
mutatja a jelent ’s mikor ez elborul, 
szebb jövendővel biztat. Az embert 
nem akkor éri a legnagyobb vesz
teség, ha a változó sors vagyonától 
megfosztó, hanem ha reményét is 
teljesen elvesztő, ekkor lett kirablott 
keblével igazán koldus ’s előtte az 
élet egjfe kietlen sivatag, hol minden 
lépten nyomon a kétségbeesés kisért. 
Mindenki csak addig találhatja szép
nek, áldásnak az életet, míg keblét 
a remény dobogtatja. Ezért inti az 
apostol a thessalonikai híveket: >Ne 
keseregjetek, mint akiknek remény
ségük nincsen.«

Hit, szeretet, remény nemesbítik 
az érzelmeket erősítik a jóakaratot, 
a hűséget az igazsághoz. Boldogok, 
kiket ezek kisérnek az élet ösvényén, 
ezekre támaszkodva megőrzik a jó 
lelkiismeretet ’s ezzel szívükben az 
Isten békességét ’s a múlandóságtól 
búcsúzva áldott emléket hagynak 
maguk után. (Végé.)

Püspöki egyházlátogatás 
Veszprémmegyében.

Kapi Béla püspök az ősz folyamán foly
tatta a múlt- évben megkezdett egyházláto
gatást. Ez alkalommal a veszprémi egyház
megye került sorra, melynek gyülekezetei
ben már 50 év óta nem volt püspöki egy
házlátogatás. Október 2-án érkezett László
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Miklós püspöki titkár kíséretében az első 
állomásra Pápára, hol Takács Elek esperes, 
dr. Kluge Endre egyházmegyei felügyelő, 
a járás, város és gyülekezet nagy örömmel 
és ünnepélyességgel fogadták. (A pápai 
ünnepségről lapunk már külön megemlé
kezett.) Október 4-én Takácsi, Nagyacsád 
és Mezőlak került sorra, majd 5-én Homok- 
bödöge, hol a gyülekezet, élén az esperes
sel fogadta, akinek társaságában délután 
Tapolcafőt, 6-án Naggyimótot, Csótot láto
gatta meg. Okt. 7-én V^nyola és Gecse 
anyagyíilekezetek, 8-án Bakonytamási és 
Bakonyszentlászló, 9-én Veszprémvarsány, 
Sikátor és Bakonybánk, 10-én Magyar
szombathely és Ászár, ll-é iyHánta és Sur, 
12-én Bakonycsernye és Tés, 13-án Vár
palota és öskü, 14-én Veszprém, 15-én 
Fehércsurgó következett sorra. Okt. 16-tól
20- ig szünetet tartott püspök urunk, de
21- én már ismét folytatta munkáját Marcal- 
gergelyi és Szergényben, 22-én Külsővaton 
és Mihályházán, 23-án Dabronyban és 
Nemesszalókon, 24-én Nagyalásonyban, 
Vidon és Somlóvecsén, 25-én Somlószől- 
lősön és Karakószörcsökön, 26-án Kertán 
és Kiskamondon, 27-én Zalagalsán és Ne- 
meshanyon, 28-án Rigácson, 29-én Puszta- 
miskén és Ajkán, 30-án Csékuton és no-

r ' yember 2-án Lajoskomáromban.
Igazi apostolként járta végig püspök úr 

a 23 anya- és 22 leánygyülekezeteí. Fárad
ságot nem ismerve, lelkesen hirdette min
denütt Isten igéjét s szólott a gyülekeze
tekhez szeretettel, dicsérettel, intéssel, dor
gálással. A vizitációs gyűléseken sorra 
vette a gyülekezet vallási, erkölcsi, iskolai, 
anyagi, belmissiói életét és tevékenységét, 
mindenütt kiterjeszkedve a legkisebb rész-

I letekre is, figyelmeztetve a gyülekezetét az 
esetleges hibákra, pótlandó mulasztásokra,

4 elismeréssel jutalmazva a buzgó munkát, 
áldozatkészséget. Sorra látogatta az isko
lákat, hogy megismerje a tanítók munkáját 
s az iskola szellemét. Hangoztatta minde
nütt, hogy egyházi, felekezeti iskolának 
csak addig van jelentősége, míg -az egy- 
házias, vallásos irányban neveli a reá bí
zott növendékeket. Sok felemelő képet tárt 
fel a gyülekezetek jelentése, mind egyenként 
felsorolni szinte lehetetlen volna, csak né
hányra mutatunk rá ez alkalommal. A k i
csi, bakonybánki leánygyülekezet ünnepét 
magáévá tette az egész község. Nemcsak 
a fogadtatásnál volt jelen mindenki feleke
zeti különbség nélkül, hanem az istentisz
teleten is, úgy, hogy az iskola nem tudta 
befogadni az isteni ige után vágyó közön
séget, mire püspök úr nem törődve hűté
sével, a szabad ég alatt mondotta el a sö
tétedő esti órákban egyházi beszédét. Innen 
Bakonyszombathelyre már sötét este érke
zett meg. Hatalmas tömeg fogadta a temp
lom előtt, zsúfolásig megtöltötte azt, hogy

I I  épüljön a vallásos estélyen, melynek kere
tében Takács Elek esperes a Luther-Szö-

► vétség célját s eddigi’munkáját ismertette. 
A kis veszprémi gyülekezettel is együtt 
ünnepelt az egész város. A polgármester 
vezetésével a város határánál küldöttség 
várta a püspök urat, majd az evang. temp
lom élőtt a gyülekezet fogadta. Közgyűlés 
után a vármegyeházán tisztelgett előtte a 
róm. kath. egyház, a ref egyház, vármegye, 
város, katonaság, jótékony intézmények, 
államrendőrség, pénzügyigazgatóság., tan- 
felügyelőség, piarista főgimnázium, állami 
polgári iskola küldöttsége. Este a városi 
színházban estélyt rendezett a gyülekezet, 
melyen püspök úr „A nemzet jövője“ címén 
tartott igen nagy hatást keltő előadást.

N.

Oly óriási közönség vett részt az előadáson, 
hogy a hatalmas színházban szinte moz
dulni sem lehetett és a karzat majdieros- 
kadással fenyegetett. Somlószőllősre este 
érkezett a püspök úr. Az ottani isteniíisz- 
telet másnapra volt kitűzve, de mikor az 
egész nagyközség lakossága bevonult fo
gadtatás után a templomba, püspök úr 
nem tudta őket elbocsátani lelki eledelek 
nélkül, prédikált a gyülekezetnek, — az
nap már negyedszer, és buzgó együttimád- 
kozás után bocsátotta el a sokaságot. Okt.
28-án a rigácsi gyülekezet meglátogatására 
indult. Átutaztában üdvözölte őt a kisber- 
zsenyi községi elöljáróság, majd a kis fiók
gyülekezet hívei. És ő, mikor megértette 
szivük óhajtását, közéjük ment s egyik 
buzgó hívő házánál az udvaron tartott is
teni tiszteletet, melynek végeztével ugyanez 
a gyülekezet szinte futva sietett át a szom
széd Rigácsra, hogy mégegyszer hallhassa 
apostoli főpásztorának szavait. A lajos- 
komáromi gyülekezet meglátogatása került 
sorra november 2-án. Nagy küldöttség ment 
püspök úr elé Enyingre és kérte őt, hogy 
menjen velük abba a gyülekezetbe, mely 
őt nemcsak mint püspököt-várja a legna
gyobb szeretettel és tisztelettel, hanem mint 
egykori, temetőjükben nyugvó tanítójuknak 
unokáját is. És a gyülekezet, — ha ugyan 
ez egyáltalában lehetséges, — még mele
gebb szeretettel fogadta" püspökét, mint a 
többi.

A fogadás melegségében alig lehet kü
lönbséget tenni a gyülekezetek közt. Mind
egyik arra törekedett, hogy tehetsége sze
rint külsőleg is mindenképen kimutassa 

.nagy örömét és szeretetét. A gyermekek 
és hajadonok elárasztották föpásztorukat 
virággal, az ifjak lovas kisérette! vették 
körül, a férfiak, nők a község határánál 
s a templom előtt halmozták el szeretetük 
jeleivel. A fogadáson mindenütt részt vett 
mindenütt a  református és róm. kath, hívek 
serege lelkész, tanítójuk vezetése mellett, 
kik siettek kifejezésre juttatni örömüket, 
hogy együtt ünnepelhetnek evang. testvére
ikkel és fészt is vettek majdnem mindenütt 
az isteni tiszteleten és közgyűlésen. Pápán, 
Várpalotán, Ászáron, Veszprémben meg
jelent a katonaság képviselete, hogy szin
tén kifejezésre juttassa tiszteletét és együtt
érzését. A járási főszolgabirák hivatalos 
minőségükben kisérték a püspök urat, a 
községek előtt a politikai község képvise
lete nevében üdvözölte a jegyző, vagy köz
ségi biró. Tisztelegtek a községben és 
gyülekezetben fennálló testületek és a püs
pök urnák mindegyikhez volt elismerő, 
buzdítóJelkesító szava, melyet a jelenlevők 
soha feledni nem fognak. És a gyülekeze
tek nötagjai közös vendégül tekintették 
főpásztorukat, szeretetvendégségeket ren
deztek nőegyletek és családok, hogy minél 
többen, minél tovább lehessenek társa
ságában.

Sok és maradandó hatása van ennek 
az egyházlátogatásnak A híveket erősítette 
hitükben, egyházhoz, iskolához, templom
hoz ragaszkodásban, hazaszeretetben, fo
kozta bennük az áldozatkészséget az egy
ház iránt tartozó kötelességek tudatát, 
erősítette a felekezeti türelmességét és 
munkálta a felekezetek közötti békességet, 
melyre mindenütt szeretettel buzdította 
híveit a püspök úr. Az ünnepély után min
den gyüle'kezet offertóriumot tartott, mely
nek eredménye jelentékeny összeggel gya
rapította az egyházkerület' sé^élyre szoruló 
gyámoltjainak alapját. •

Olvassuk a bibliát.
*  Zsolt. 119, 105.:

Hol biblia a házban nincs,
Hiányzik ott a legfőbb kincs.
Tanyát a sátán ütött ott,
De isten nem lel hajlékot.

Nov. 28. Lukács 3 . is—is. Másoknál is 
készíteni kell az Úrnak útját, de csak nagy 
s nyíltan is bevallott alázatossággal.

Nov. 29. János 1 . 19—37. Kér. János ezt 
a nagy alázatosságát anyjától örökölte. 
Hagyok-e ilyen örök értékű örökséget 
gyermekemre ?

Nov. 30. Lukács 7 . is—23. Kér. János 
ezt a kétkedését apjától örökölte. Vigyázni 
kell, legkisebb bűnöm is gyümölcsöt terem 
a gyermekem életében!
- Dec. 1. Máté 14.3—12. Kér. János nem 

hízeleg a hatalmasoknak. Meg merem mon
dani én is a? igazságot?

Dec. 2. Márk 6 . 14—20. Heródest fur
dalja a lelkiismeret. A bűn rettegéssel tölti 
meg az életünket.

Dec. 3. Máté 11. is. Az emberek Ítélete 
Kér. Jánosról. Ördögnek, szent embernek, 
prófétának tartják. Ne ütközz meg rajta, 
ha téged is sokféleképen ítélnek meg az 
emberek.

Dec. 4. Lukács, 7 . 24—27. Jézus Ítélete 
Kqt. Jánosról. Az Úr védi az övéi hírnevét.

Apróságok
az életből és a történetből.

Közli í  Kiss Samu.

Egy haldokló édesapa fiának egy 
lepecsételt skatulyát adott át azzal, 
hogyha olyan viszonyok közé kerülne, 
amikor nem tudja, mit csináljon, mi
hez fogjon, nyissa azt fel s benne 
megtalálja a szükséges jó tanácsot. 
A fiú a skatulyát eltette s hamaro
san meg is feledkezett róla. Később, 
midőn minden kívánsága és akarata 
ellenére történt, nagyon elkeseredett; 
egyszerre csak eszébe jut a skatulya. 
Előveszi és felnyitja. S mit talált 
benne? Semmi mást, mint két kis 
fa-pálcikát; az egyikre az volt írv a : 
»Isten akarata«, a másikra: »Saját 
akarat*. S egy kis cédula volt mel
lettük ezekkel a szavakkal: »Egymás
sal ellentétesen kereszt, egymás mellé 
helyezve, egyenes ut«. Ez volt a jó 
tanács. Elgondolkodván felette, be
látta, hogy a kereszt és mindenféle 
baj azért nehezült rá, mert Isten aka
ratával szembe helyezte a saját aka
ratát. Maid magába szállva a, saját 
akaratát Isten akarata mellé és alá 
rendelte; s íme elmúlt róla a kereszt is.
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Egy ember folyton jtfkedélyti és 
megelégedett volt. Mikor ennek az oka 
felől kérdezősködtek tőle, azt felelte: 
»Mert minden úgy történik velem, 
amint én akarom*. »Hogy-hogy?« —  
kérdezték tovább. Amire azzal vála
szolt: »Mindfg azt akarom, amit az 
Isten akar; s így az Isten mindig azt 
teszi velem, amit én akarok*.

*

A 66-iki kolera idején Pelpécen 
történt. Az egyik házban gabonát 
nyomtattak. Egy siheder legényke, 
valami Andorka József nevű, éretlen 
tréfálkozással utána szól a kapu előtt 
temetésről visszajövet elmenő lelkész
nek, Molnár Lajosnak: »Tisztelendő 
úr, jöjjön el, gyóntasson meg!« —  
Pár óra múlva már csakugyan gyón
tatni hívták az élcelódő legényhez, 
akit még aznap ki is csöndítettek.

H E T I  K R Ó N I K A .
A nemzetgyűlés. A ratifikációs törvény- 

javaslattal kapcsolatban a kormány köte
lességének tartotta, hogy beadja lemondá
sát. A kormányzó azonban ezt a lemondást 
nem fogadta el. Egyrészt, mert a ratifiká
lásból kifolyólag nem látja annak okát 
fennforogni, másrészt, mert a kormánynak 
a rendcsinálás terén való kötelességtelje
sítését a legfontosabbnak tartja. A nemzet- 
gyűlés mindezt a legjobb egyetértéssel 
tudomásul vette, jól lehet, már a rákövet
kező órákban az obstrukciós korszakra 
emlékeztető zajos ülésben volt része. Sértő 
szavak röpködtek a teremben, iszonyú zsi
vaj közben személyes felszólalásokkal telt 
el az idő. Egyébként pedig a nemzetgyűlés 
november 29-ig elnapolta magát.

A keletszibériai foglyok hazatérése. 
Hat évi kínos szenvedés, rabság után egy
másután érkeznek haza véreink Keletszibé- 
riából. Az elmúlt héten két hajóval is jöt
tek. Az első „Heffron“ nevű cseheket szál
lított ugyan nagyobbrészt csak, de felvett 
többek között magyarokat is. A másdik 
szállítmány a „Schranhorst“ nevű hajón 
érkezett meg s túlnyomó többségben ma
gyarországi foglyokat hozott. Csonka Ma
gyarország első határkövénél, Szentgott- 
hárdnál a kormány nevében a járás főbí
rája s lapunk szerkesztője üdvözölték a 
hazájukba visszatért hősöket.

A foglyok legnagyobb része igen jó 
kondícióban van. Sok érdekes dolgot tud
nak elmesélni. Valamennyien szomorúan 
panaszolják fel a csehek nagymérvű bru
talitását s gyűlöletét. Nem egy magyar em
ber lett a^cseh gyűlölet; áldozata Kelet- 
szibériában.

Többek között Krasznojarszkban a cseh 
vészbíróság Ítélt halálra és végeztetett ki 
1919 aug. 1-én 17'magyarjtisztet, akik az 
ottani „Magyar Szövetséginek voltak az 
alapítói és vezetői. A kivégzettek között 
van : dr. Pélyi Géza galántai ügyvéd elnök, 
Katona Gyula gyöngyösi tanár, dr. Száva 
István ügyvédj Fekete Emil jegyző stb.

Néhány napon belül újabb három hajó
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fut be Triesztbe magyar hadifoglyokkal. 
És pedig: Majnam, Steigerwald és Frank
furt.

A népszövetség. A népszövetség meg
kezdte működését, de hol van a béke? 
Wrangelt a múlt héten verték meg a vö
rösök, Musztafa Kemal elfoglalta örmény- 
országot, az oroszok újra fenyegetik a len
gyeleket, Csehországban forradalmi moz
galom van készülőben, a Balkán új fölfor
dulás előtt áll . . .  a legyőzőitek pedig nyö
gik, ameddig bírják, az ántánt-béke „áldá
sait*. A népszövetség szabhat irányt, k i
mondhat egyszerű általános elveket, oszthat 
bölcs tanácsokat, de az élet minderre rá 
nem hederít. Kiáltó ellentmondást, ször
nyű hazugságot tartalmaz a népeknek ez a 
szövetsége, amelynek a most egybegyült 
genfi kongresszus intézményes szerve 
akarna lenni. A népeknek eszmei közös
ségét hirdették és közben az önrendelke
zési jog szent nevében szétdaraboltak he
behurgyán országokat, gúzsba kötötték a 
legyőzőiteket, balkanizálták Középeurópát, 
egymás halálos ellenségévé tettek nemze
teket, amelyek a rendezés előtt legalább 
tűrhető viszonyban éltek egymással.

Ne bántsd a m a g ya rt! A nemes Spo- 
larich-család katonafiai új köntösben k i
bocsátották Zrínyi Miklósnak, a költő-had
vezérnek „A török áfium ellen való orvos
ság“ című Örökbecsű politikai művét. A 
lelkes magyar katonatisztek e^zel nemcsak 
Zrínyi Miklós mellett harcoló ősüknek, 
Szellai Spolarich Márton Ferencnek kíván
nak emléket emelni, de még inkább oku
lást akarnak nyújtani a nemzetnek. A Spo- 
larich-család fiai helyesen gondolkoztak," 
amikor a régen feledésbe ment nemes 
írásra terelik a figyelmet. Mert sohasem 
volt a magyarnak annyira szüksége a Zrí
nyitől hirdetett eszményekre : a fegyelemre, 
összetartásra, a munkára, a kötelességér
zésre, a tisztességtudásra éá a jó vitézi 
rezolucióra, mint most, amikor magunk 
rontjuk magunkat. A könyv, amelyet a ki
adók a Zrínyi stílusában írt előszóval 
Horthy Miklós kormányzónak ajánlanak, 
Zilai Sámuel marosvásárhelyi református 
kollégiumi tanár 1790-ben megjelent kiadása 
nyomán készült. Az egykorú kéziratokkal 
való összehasonlítást Spolarich Lajos dr. 
végezte. A könyvet a Stephaneum-nyomda 
nyomtatta finnországi papiroson. A cím
lapot Zrínyi Miklós egykorú rézmetszetü 
képének másolata díszíti. A könyvben meg
találjuk Zrínyi olajfestésü arcképének re
produkcióját és Horthy Miklós kormányzó 
kézírásának a másolatát

A prágai rombolás. A cseh kormány 
legutóbb rászabadította a Felvidékre és 
Csehországnak németlakta területeire a 
cseh légionáriusokat s ezeknek különösen 
az égeri események kapcsán tanúsított bru
tális és terrorisztikus föllépése a kirobba
násig feszültté tette a németek és a csehek 
között lappangó ellentétet.

A csehországi németség eddig is a leg
szilárdabb összetartással keresztezte a 
csehek minden elnyomó törekvését, s most, 
hogy a fölingerelt tömegszenvedély a mi
nap Égerben lerombolta a cseh iskolákat, 
a. túlzó cseh nemzetiek feleletül viharos 
tüntetést rendeztek Prágában a németek 
ellen. A tüntetés csakhamar rombolássá 
fajult, melynek következményei'kiszámít
hatatlanok.

A tüntetéssel kapcsolatosan az iskolai 
hatóságok elrendelték, hogy mindazokat a 
szobrokat, képeket stb„ amelyek a régi
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Ausztriára és a Habsburgok uralmára vo
natkoznak, haladéktananul távolítsák el. 
Ilyen emléktárgyakat kutatott a tömeg a 
ném’et párthelyiségekben.

Az elkövetett atrocitásoknak terjedelmét 
és a milliókra rugó anyagi kárt nem lehet 
teljes mértékben áttekinteni. A prágai né
metek körében óriási a felindulás és nagy 
aggodalommal néznek a következő napok 
elé.

E G Y H Á Z I k ö z é l e t .
KÉRELEM. A kiadóhivatal tisztelet

tel kéri a Sántha-Album részére meg
küldött íveket deeember 1-ére feltét
lenül visszaküldeni.

J i „Harangszó“ szerkesz
tősége és kiadóhivatala.

Sántha Káro ly ünnep. A budai Mária 
Dorottya Ev. Nőegyesület ünnepet rende
zett tiszteletére, melyen egyik szép éne
kének eléneklése, Horváth Arpádné elnök 
imája, Wágner Ilona alkalmi szavalata után 
Farkas Győző vallástanár-nőegyesületi tit
kár méltatva Sántha Károlyt első sorban 
mint énekköltőt tolmácaolta a nőegyesület 
szeretetét és tiszteletét, amit a jubiláns 
iránt érez. Sántha költeményben válaszolt 
s mondott köszönetét az innepeltetésért.

Lu ther emlékünnepe. Az evangélikus 
teológiai akadémia Székács József Köre, 
az Ü llő i-nt 24. szám alatti nagyteremben 
Lather-emlékünnepet rendezett, változatos 
műsorral. Az ünnepen a ihegnyitóbeszédet 
Raffay Sándor dr. püspök mondotta, aki 
a kört pozsonyi tanárkorában alapította, 
annak első elnöke s akit a kör hálából az 
újjáalakuláskor védőjéül választott. A mű
sor többi részét a teológusok számai 
töltettek ki.

Ünnepélyek. A celldömölki ev. ifjúsági 
egyesület október 31-én reformációi em
lékünnepet rendezett. A szépen sikerült 
ünnepély műsora a következő vo lt: Az 
összegyülekezeti hívek buzgó éneke után 
Berzsenyi Dezső, a gyülekezet buzgó és 
érdemes felügyelője tartott megkapó fel
olvasást azon nagy jelentőségű időkről, 
melyben a reformáció megindult, különösen 
kiemelve Luther egyéniségét, halált meg
vető bátorságát. Felolvasása végén szinte 
könnyes szemmel kérte Istennek áldását a 
megszaggatott Magyarországra. A nagy 
figyelemmel meghallgatott felolvasás után 
Szalóky Róza adta elő Csengey Gusztáv
nak „A reformáció emlékünnepén“ c. köl
teményét. Nagy M. segédlelkész színes 
képekben mutatta be a magyar protestán- 
tizmusnak hazát építő, nemzetmentő szá
zados munkáját. Méltóképpen egészült ki 
az ünnepéi/ az ifj. Egyesület két szép 
énekével (A XXXIII. zsoltár, s a Gályarabok 
éneke.) Szórády Dénes ev. tanító és Vincze 
József tanár Händel: Largo-ját adták elő 
orgonán és hegedűn, ami után imádsággal 
és közénekkel záródott az ünnepély.

November 14-én az alsósági evang. ifj. 
Egyesület tartott templomi ünnepélyt. A 
templom egészen megtelt az ünneplőkkel. 
Közénekkel és imádsággal kezdődött az 
ünnepély, majd Hettlinger G. h. tanító 
tartott szép felolvasást ezen a címen: 
„Hogyan készítse elő a szülői ház az iskola 
munkáját?“ Koczor Máron a gyülekezet 
buzgó tanítója két szép harmonium játék
kal gazdagította a műsort; két kis nővén-
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dékét: Somogyi Irént és Remport Idát 
énekre tanította be, akik meglepő bátor
sággal mondották tanítójuk oldalán a 
megható éneket. Nagy M. segédlelkész 
imádságai és beszéde, az ifj. Egyesület 
tagjainak szavalatai és karéneke foglaltak 

r,még helyet a sikerült ünnepély programm- 
jában. Az ünnepély áldással és közénekkel 
fejeződött, reméljük mindkét helyen a gyü
lekezet lelki épülésére.

Lelkészválasztás. A kölesei (Szat- 
más m.) ev. egyház okt. hó 17-én Szelényi 
Endre, volt tokaji lelkészt választotta meg 
az elhalálozott Bortnyik Gvörgy esperes
lelkész utódjául. Adja a jó Isten, hogy a 
reá bízott nehéz munkát, órtállói tisztjét 
ott a román lakta Sionunk helyén egyhá
zunk és hazánk ügyének érdekében re
ménységeinknek megfelelően oldhassa meg.

A budapesti Protestáns Iparos Egy
le t 71-dik vallásos estélyének műsora 1920. 
november 10-én : 1. Erős vár a mi Istenünk. 
Quartett. Lahmann György vezetése mellett 
énekelték: D ittler Hilda, D ittler Mária, Lin- 
bacher Zoltán, Péter Henrik és az Evang. 
Egyet, és Főisk. Halig. Szöv. tagjai. 2. Ima. 
Mondta: Szuchovszky Gyula 3. Porkoláb > 
Gyula: Luther. Szavalta: Korin Kálmán. 
4. Liszt Ferenc: Rapsodia. Zongorán elő
adta : Pongrácz Géza. 5. Beethowen: Ima. 
Quartett. Lachmann György vezetése mel
lett énekelték : D ittler Hilda, Dittler Mária, 
Linbacher Zoltán és Péter Henrik. 6. Kár
páti Piroska : Üzenet Erdélyből. Szavalta: 
Lersch Lajos. 7. Algöver Andor: Hutten 
Ulrik és kora. 8. Zacsek Irén: 1917. októ- 

' bér 31-én. Alkalmi játék 3 jelenetben. Sze
mélyek : Kóváry Andor, tanár Algöver An
dor. Kóváryné, Fekete Erzsébet. Janka, 
leányuk Tenk Margit. Forgách Mária, Csör- 
gits Matild. Havasi Irén, Kobus Irén. Ko
vács Ilonka, Bellmann Elza. Lányi Vilma, 
Scholtz Erzsébet. Nagy Ilonka, Freund 
Ibolya. Rokszer Irma, Dákay Katica. Bóra 
Katalin, Riesz Angyal. Staupitz Magdolna. 
Schönfeld Margit, Bellmann Elza. Schön
feld Éva, Selymessy Erzsébet. Kanitz Er
zsébet Scholtz Erzsébet. Grosz Éva, Freund 
Ibolya. Golis Laneta, Dákay Katica apácák. 
Az első és harmadik jelenet történik 1917. 
október 31-én Kóváry lakásán, a második 
jeleset 1523. március 18-án a zimptscheni 
zárda kertjében. — Vallásos-estély helye: 
Vili., / lfö ld i u. IS.

Segédlelkészek elhelyezkedése. A 
esti evang. magyar egyház Komjáthy Bélát 
ívta meg Fancsalról Fancsalra (Abaúj m.) 

esp segédlelkésznek Hronyecz Pált hívták 
meg. ózdra (Borsod vm.) Szlancsik Pált 

, választották meg hitoktató segédlelkésznek. 
A rákospalotai egyházban Egyed Bertalan 
vállalta az állam által fizetett hitoktató, 
lelkészi állást. Debrecenben Jakoby Viktort 
•pegédlelkésznek és Tóth Szőllős Mihályt 
hitoktató segédlelkésznek lett megválasztva. 
Amennyiben komoly hivatás érzet vezeti 
őket fáradságos munkájukban, bizonyos 
hogy. Isten áldása kiséri őket minden lépé
süknél.

70-ik vallásos estély. E számot mily 
könnyű leírni, ha azonban elgondoljuk azt 
a sok fáradságot, türelmet és buzgóságot, 
sok esetben a gáncsolókkal yaló állandó 
harcot; igaz elismerésünknek babérkoszo
rúval kellene kifejezést adnunk. Szegény
ségünk miatt, tiszteletteljes megemlékezé
sünkkel meleg szorításra nyújtjuk a mesz- 
szeségböl is kezeinket Algöver Andor oki. 
theol. tanár, budapesti vallástanárnak az 
ifjáság melegszívű atyai barátjának, aki 11

év alatt a budapesti Protestáns Iparos 
Egylet helyiségében 70 vallásos estélyt tu
dott tartan i. . .  A 70-diket 1920. október 
20-án buzdításul és bátorításul közöljük e 
hírt egyházunk vezetőivel és híveivel. A l
göver Andor, aki Istentől nyert tálentumait 
nem szereti, de nem is szokta publikálni, 
jelen esetben engedje meg, hogy röviden 
még annyit említsünk meg ró la: 27 órát 
ád le szétszórtan fekvő iskolákban, csak
nem hetenként prédikál, killöa gyermek
istentiszteleteket tart, a háborús körülmé
nyek miatt megszűnt „Ifjú  évek“ -et szer
kesztette, theologiai munkákat dolgoz ki, a 
budapesti Iparos Egylet vezetője stb. — 
Csaknem elsorolhatatlan munkájának tágas 
mezeje. .  . Isten gazdag áldása kísérje to
vábbra is munkálkodását. S z. G y .

Az Evangélikus Szövetség Berzsenyi
estélye. A Budapesti Evang. Szövetség 
kulturális osztálya Berzsenyi-estélyt tartott. 
Győry Vilmos ny. miniszter, a szövetség 
elnöke, megható megnyitóval illesztette be 
az ünnepélyt a mai idők hangulatába és 
megindító volt, amikor új hitvallásunkat: 
Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában.. . 
vele imádkozta az egész közönség. Csen- 
gődy Lajos Berzsenyi Fohászát adta elő. 
Szikra Ilonka kedveden játszott a zongorán. 
Dr. Szigety Lajos igazgató szellemes elő
adást tartott Berzsenyi Dánielről, akinek 
gondolatköre kell hogy áthassa most min
den magyar lelkét, ha akar föltámadást. 
Végül Raab György szavalta el A magya
rokhoz c. költeményt.

A gyóni ev. gyülekezet nemesszívü- 
sógének szép jelét adta, amennyiben a 
„Theologiai Otthon* részére Szilárd Gyula 
theologus kérő szavaira 20—25 zsák bur
gonyát, 2 zsák babot, fél zsák lisztet és 
412 koronát adott össze.

A lapítványok, özv. Németh P. Sán- 
dorné szül. Mészáros Anna sobori lakós, 
a sobori laányegyház templom alapja ja
vára 1000 koronás, özv. Kovács Jánosné 
pedig 300 koronás alapítványt tett anyja 
és testvére emlékére.

Egyesületi élet. A szépen virágzó pá
pai Evang. Leányegyesület, mely már a 
múlt években is oly szép összegeket ju t
tatott .rendezett estélyeinek jövedelméből 
hazafias és jótékony célokra, mely ma már 
mintegy 300 taggal bír, a múlt hét folya
mán tartotta új alapszabályai szerint évi 
alakuló gyűlését. A részint új, részben régi 
tagokból tisztviselői karát a következőkép 
alakította meg: elnök: Hütter Anna, titkár: 
Fadgyas Aladár, jegyző: Rácz Rózsi, pénz
tárnok : Kunszt Margit, ellenőr: Molnár 
Annus, könyvtárosok : Porkoláb Mártha és 
Cziffrák Klára. A gyűlés egyben választott 
a tisztviselői kar kiegészítéséül egy 25 tagú 
választmányt s arra bízta a kör ügyeinek 
időszaki intézését. Alakított az egyesület 
vegyes énekkart a középiskolai evang. diá
kok bevonásával, melynek vezetője Hütter 
Anna elnöknö lett. Egyben kimondta a gyű
lés, hogy lehetőség szerint ez évben is ren
dez a téli hónapok vasárnapjain estélyt s 
az elsőt Rácz Rózsi rendezésével novem
ber 14-én tartotta a következő műsorral: 
1. „Oh, mi drága név ez Jézus“ , énekelte 
az egyesület vegyeskara Hütter Anna el
nöknő vezetésével. 2. Megnyitó beszéd, 
tartotta Fadgyas Aladár segédlelkész, köri 
titkár. 3. Hegedűjáték, előadta Gáthy Fe
renc theológiai hallgató, zongorán kísérte 
Gáthy Miklós egyetemi hallgató. 4. Alkalmi 
beszéd, mondotta Mesterházy László ev. 
lelkész. 5« .Álom*, szavalta Kádár Boriska
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képzőint. növendék. 0. „Csillag az égen*,
énekelte a leányegylet vegyeskara. 7. 
„Amanda vagy Juci“ , vígjáték 1 felvonás
ban. Szereplők: Rácz Rózsi, Barbarits 
Manci, Kunszt Manci, Szabó Ella és Sári 
úrleányok.

Az ev. egyetemi ha llga tók megmoz
dulásáról. Az „Evangélikus Egyetemi és 
Főiskolai Hallgatok Szövetsége* október
29-én a Deáktéri leányiskola dísztermében 
tartotta ez évi alakuló gyűlését, melyen az 
ifjúság segítésére mindig kész, gondos 
vezetők, a Szövetség díszelnökei is meg
jelentek : dr. Raffay Sándor ev. püspök és 
Győry Lóránd ny. m iniszter; továbbá 
Landgráf János ny. államtitkár az Ev.-Szö- 
vetség elnöke, Broschkó G. Adolf lelkész, 
Leipszigh József Máv. főfelügyelő és mások. 
Küzdelmes, harcos egyetemi évek mar
kánssá tették a fiatal arcokat; akarat és 
^kitartást sugárzik le mindegyikről, de a 
szemekben valami meleg fény rejtőzik, a 
világ legszentebb érzése, minden emberi 
és társadalmi probléma egyedül igaz meg
oldása : A szeretet. — Először a Szövetség 
énekkai a énekelte el: „Erős várunk nékünk 
az IstenM, majd Szuchovszky Gyula ev. 
lelkész mondott rövid imát és biblia ma
gyarázatot Lukács 21. r. 19. v. alapján. 
Lefesti a mai diákéletet, a diáktanyát! Nem 
fiatal szívek bohó ábrándjainak első tanyája 
az ma, hanem nyomortanya. . .  De cso
dálatos, hogy az ifjúság még mosolyogva 
vágja át magát a küzdelmeken! „Nem 
féltem addig hazánk jövőjét — mondotta 
míg az ifjúság mosolyogva tud megbirkózni 
az élettel!“ — Szuchovszky Sándor elnöki 
megnyitójában melegen üdvözölte az egy
begyűlteket s mélyértelmü szavaival min
denki szívéhez szólt. Az evang ifjúság 
ismeri a kötelességeket, amit a nehéz idők 
rája róttak, ismén, és szent célja, hogy 
azoknak eleget tegyen. Ez az ifjúság még 
látta a Nagy Magyarerszágot, s utóidanak 
felemelve, megerősítve, egységesen akarja 
átadni. Az evangélium szikláján épül fel 
jövö hazánk, kultúránk hatalmas temp
loma, s büszkén világol be egész Euró
pába. — Drí Raffay Sándor beszédében 
kitért arra a nagy nyomorra, amellyel ma 
az egyetemi hallgatóknak küzdeni kell. 
Ennek enyhítésére 20,000 K.-t adott a 
Szövetségnek, öntudatos munkára hívja 
fel az ifjúságot. „Aki  mindig másokra 
hallgat, nem halad; öntudatos ember ráte
szi kezét az eke szarvára, és előre néz. A 
nélkülözésektől pedig neféljenek, lesz még 
szebb, idő is. Sic itur ad astra 1 A gyűlés 
a tisztikart igy választotta meg: Szu
chovszky Sándor elnök, Berényi Sándor 
alelnök, Lehoczky Árpád és Plenczer Sán
dor titkárok, Péter Henrik háznagy, Ma- 
gyari D. Kornél ellenőr és Szlovák Pál 
pénztáros.

C S A L Á D I É R TE S ÍTŐ .
Halálozás. Luthár Lajos és felesége a 

maguk és alulírottak nevében mélységes 
lelki fájdalommal, de mégis Isten akaratán 
megnyugodva jelentik, hogy szeretett jó 
fiuk Luthár Jenő tartalékos alhadnagy, az 
első és második osztályú ezüst vitézségi 
érem, a Károly csapatkereszt tulajdonosa, 
honfiúi kötelességének önfeláldozó teljesí
tése közben, Albániában szerzett betegség
ben, hosszú kínos szenvedés után folyó 
hó 23-án reggel */i4 órakor ifjú életének
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24-ik évében csendesen elaludt A meg
boldogult földi maradványait az ág. hitv. 
ev. vallás szertartása szerint folyó hó 24-én 
délután 3 órakor kisértük el a gyászházból 
a helybeli temetőbe csendes nyugovóra. 
Szentgotthárd, 1920. évi november hó 23-án. 
Áldás és béke szép emlékén! Ifj. Luthár 
Lajos, Dr. Grünn Jánosné szül. Luthár 
Karola testvérei. Dr. Grünn János sógora. 
Grünn Jani unokaöccse. „Siratják vala 
pedig mindnyájan és gyászolják; Ó pedig 
monda: Ne sírjátok, nem halt meg, hanem 
csak aluszik.“ Luk. ev. 8. 52.

I I  I  J i  K  K .

A hatvani vándorkiá llítás. A faluszö
vetség Hatvanban” december 12-étől 19-éig 
rendezi vándorkiállításainak első sorozatát.

H ollandia elismerte Magyarországot. 
E hónap 13-án, tehát a ratifikáció napján 
a hollandus kormány tudatta ottani kép
viselőnkkel, hogy Vilma királynő elhatá
rozta, hogy Magyarországot és a magyar 
kormányt elismeri. A magyar kormány tá
viratilag adott kifejezést köszönetének ezért 
a lépésért, melyben a hollandus nemzet 
által már eddig is tanúsított barátságos 
érzésnek új tanujelét látja.

Jönnek a tó tok Am erikából. A Fel
vidékre az utóbbi napokban tömegesén ér
keznek meg az amerikai tótok, akik Ame
rikában mindenüket eladják, csakhogy mi
előbb visszatérhessenek hazájukba. Eddig 
mindegy 5300 tót jött haza Amerikából. Ez 
a szám azonban napról-napra növekszik.

Makó egyhónapos gyásza. Makó vá
ros tanácsa elhatározta, hogy a rákénysze- 
rített béke miatt egyhónapos általános 
gyászt rendel el. A gyásznapok alatt fekete 
lobogót tűznek ki a városházára. A makói 
városi tanács megkereste az államrendőr
séget, hogy minden táncvigalmat és mulat
ságot tiltson el a gyászidőie Makó váro
sában. 1

H olland—magyar ünnepség. A ma
gyar anyák és apák róják le a holland nép 
iránt tiszteletüket és hálájukat november 
28-án, vasárnap délelőtt tiz órakor az Uránia 
Színházban tartandó holland—magyar ün
nepségen. Az ünnepség védői József királyi 
herceg, Apponyi Albert gróf, Prohászka 
Ottokár, Raffay Sándor és Petry Elek püs
pökök. Az ünnepséget az egyetemi ének
karok és Csitáry Béláné rendezik. Jegy az 
Uránia pénztáránál naponkint délelőtt tíztől 
félegyig és délután háromtól négyig vált
ható. A jövedelemből menekült véreink 
gyermekeinek fölruházását segítik.

Sopron — Nyugatmagyarország fő 
városa. Az új osztrák nemzetgyűlés első 
ülésén javaslatot terjesztett elő Nyugatma- 
gyarországnak, mint az osztrák szövetségi 
állam egyenjogú és önálló tagjának közjogi 
állásáról. A javaslat megállapítja „Burgen
land inak, mint a szövetség önálló és 
egyenjogú tagjának a helyzetét és beren
dezkedését. Burgenland fővárosa Sopron 
lenne, ahová a szövetségi kormány egy 
helytartót küld, aki egész „Burgenlandiban 
képviselni fogja az osztrák államhatalmat. 
— Ezt a javaslatot azonban tudvalevőleg 
még az előző szociálista kormány nyújtotta 
be és semmi valószínűsége sincs annak, 
hogy a mostani új kormány ezt a javas
latot fenntartja és képviseli.

Tömeges halálos ítéletek Oroszor
szágban. Az orosz bolsevista lapok jelen
tése szerint a kommunista forradalmi tör
vényszékek október havában több mint 
200Ö oroszt ítéltek halálra.

Szerkesztői üzenetek.

Ad a t o m i  a Qarangszó terjesztésére!

Csite Károly ojabbkőnjfíei:
Piros alma. Népszínmű három fel

vonásban. Ara . . . 14 K
Díszpéldány ára . . . 22 K

Betlehemi pásztor. Karácsonyi me
sék. Új bővített díszes kiad. Ára 5 K

Tóth L id i. Népszínmű egy felvo
násban. Ára . . 5 K

Csere leány, csere legény. Elbe
szélések. Ára . . . 16 Kt •

Magyar szív. Elbeszélések. Ara . 8 K
Jézus a szívekben. Legendák, me

sék. Á r a ............................... .5 K

Megrendelhetők Csite Károlynál Körmen
den, avagy lapunk kiadóhivatalánál. — 
Ajánlott küldésnél 2 korona 50 fillérrel 

több küldendő.

Az új gabonarendelet. A hivatalos 
lap a kormány rendeletét közli, a közcé
lokra szükséges gabonamennyiség biztosí
tásáról. A rendelet szerint minden termelő 
köteles azonnal, de legkésőbb december
5-ig úgy a 4787—1920. számú rendelettel 
kirót adógabonát, mint az azon felül és a 
saját szükséglet után fönnmaradó összes 
fölöslegét az Áruforgalmi R.-T. útján be
szolgáltatni. Ugyanez vonatkozik azokra, 
akik aratórészböl, cséplésböl, konvencióból, 
haszonbér fejében kaptak gabonát és ilyen 
fölöslegekkel rendelkeznek. Ha a fölösleget 
búzában, rozsban vagy kétszeresben nem 
tudják beszolgáltatni, a hiányzó fölösleget 
árpában és tengeriben is leróhatják, de az 
árpából 100 kilogram helyett 130 kilogra- 1 

mot, a tengeriből 100 kg. helyett 200 kg. 
tengerit tartoznak beszolgáltatni. Ha valaki 
az adógábonát sem tudja beszolgáltatni, 
minden hiányzó métermázsa helyett kétezer 
korona megváltási összeget tartozik a ga
bonakirendeltség felhívásától számított 
tizenöt nap alatt az Áruforgalmi R.-T.-nál 
lefizetni. Az adógabonán felül beszolgálta
tott termények után a rendes' térítési áron 
felül prémiumot fizetnek, még pedig búza 
után 300, rozs után 200, árpa után 150 K, 
tengeri után a 7875— 1920. számú rende
letben az átvétel idejére megállapított térí
tési összeggel egyenlő összeget. A rendelet 
részletesen előírja a fölöslegek beszolgál
tatásának arányát is Aki árpa és tengeri 
beszolgáitatási kötelezettségének eleget tesz, 
még fölöslegben maradó árpáját és tengeri
jét a belföldön szabadforgalomban érteke- .. 
sítheti. A rendelet feljogosítja a közélel
mezési minisztert, hogy szükség esetén a 
közcélokra szükséges gabona előteremté
sére karhatalmat is igénybe vegyen.

Rövid h irek. Hymanst a népszövetség 
elnökévé választották. — Az olaszok és 
délszlávok egy külön védelmi szerződést 
írtak alá, melynek célja a békeszerződés 
fentartása Ausztriával és Magyarországgal 
szembén. — Finnország követséget léte
sített Budapesten.

Alrnígy Br. Szfr. Igen köszönjük, hogy figyel- 
' műnket szíves volt a. szép példára felhívni. Utána 
járunk és ha úgy van, közöljük. — B. Gy. A bekül
dött versek részint gyöngék, részint lapunk irányá
val ellenkeznek s így Dem közölhetők. — F. I. Kö
tesd. A kéziratot hálásan köszönjük. Az Ígért levél 
majd egyszercsak elmegy hozzád. Levéllel minden
felé tartozom, de nehezen jutok az íráshoz. Szívből 
üdvözlünk. — H. K. Csönge. Köszönet. Jönni fog.

E l a d ó
Szentgotthárdon a város belterületén 
egy egyemeletes ház ’2 és fél hold 
területnyi belsőséggel. Bővebb fel
világosítást a „Harangszó“ kiadó- 

hivatala ád. 2—3

A jánlunk prom t szállításra német- 
országi

ORLOTT KOSOT
íedett waggonokban,

galíciai raffinált petróleumot
kölcsön hordókban, azonnali szállításra, 

ab magyar határállomás.

LIPP és LAGKNER
kereskedelm i üzlete 

S Z E N T G O T T H Á R D .

Karácsonyi ajándékul

W E L L IS C H  B É L A  könyvkereskedésében

Nyomatott WeSlisch Béla vülamüzeraü könyvnyomdájában Szentgotthárdon.

Szentgotthárdon.

ajánlom beszerzésre az alanti szép 
könyveket. Ára darabonként egyszerű 
kötésben 12 korona, díszkötésben 

20 korona.
1. Pósa Lajos: A rany lig e t. (Versek.)
2. Dr. Dingha Béla: Hol vo lt, hol nem 

v o l t . . .  (Mesék.)
3. Albert József: T ú l az óperencián.
. (Mesék.)
4. Hamvas József: Mesé6 történetek.
, (Ifjúsági elbeszélések.)
5. Borsos István: A gályarabok tö rté 

nete. (Egyfiáztörténeti munka.)
6. Dr. Masznyik Endre: Képek az ókori 

keresztyén egyház történetéből.
7. Gyurátz Ferenc: Hősök kora.
8. Gagyhy Dénes: M ária  nővér. (Kis

regény.)
9. Babay Kálmán: Nádfödeles házak 

a la tt. (Falusi történetek.)
10. Stráner Vilmos: A b ib lia  az élet 

könyve, (Ismeretterjesztő.)
11- Farkas Mihályné: Történetek az élet

ből. (Elbeszélések az érettebb ifjúság
nak és felnőtteknek.)

12. Kapi Béla: A boldogság könyve. 
(Jellemképző munka.)
Mindezen könyvek egyenként is 

megrendelhetők
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SZALAY MIHÁLY.
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NÉMETH KÁROLY.

Kéziratok Lová.zpatonA ra  
(V # *ip ré m m e g y *), alöít- 
zatézl dijak , reklam ációk  
a HA RA NQ 8ZÓ  kiadóhiva
talának S zentg otthárdra  
(Vn.várm agya) küldendók.

E ló flza té .t elfogad  
minden evang. lelkész és 

tanító .

c  -
E V A N G É L I K U S  N É P L A P .

Alapította: Kap! Béla 1910-ben.

Szerkeszti s a kiadóhiva
ta l vezető je:

C Z I P O T T  GÉZA
8ZE N TO O T TH Á R D

(Vasvárm egye.)

A „h a ra n g s zó “ előfizetési 
á ra : f é l  é v r e  közvetlen  
küldéssel 2 0  kor., csopor
tos küldéssel (legkevesebb  

10 példány) 16 korona.
A „H a ra n g s zó “ te r je s z 
tésére befolyt adom ányok
ból szórványban lakó hí
veinknek Ingyenpéldányo

kat küldünk.
M eg je len ik  m inden vasár

nap.

A „ D U N Á N T Ú L I  L U T H E R - S Z Ö V É T S É G “ H I V A T A L O S  L A P J A .

Rápkszakadt a vésznek 
Vad haragos árja . . . 
QóhdVfééló Isten,
Tekints e hazára!

Fordítsd felénk újra 
A te fényes orcád . . .
Hozzád esedezik 
Egész Magyarország.

Kártink téged, U runk: 
Parancsolj a vésznek,. . . 
Magyarok szemei 
Csak tereád néznek.

Oszlasd el egűinkről 
A borús felleget,
Hisz te vagy a Jóság,
Te vagy a Szeretet.

Irgalom forrása,
Téged óhajt lelkünk,
Ne hagyd, hogy kietlen 
Pusztán tévelyegjünk.

A keserű pohár 
—  Könnyekkel telt s véres —  
Múljék el mitőlünk,
Hogyha lehetséges

Mindazáltal legyen,
Amint te akarod . . .
Áldott legyen sújtó 
S védelmező karod!

Horváth Imre.

< •

Válasz a „Visszhangéra.
Dr. Prőhle Károly munkatársunk 

> Visszhang«-jára hasonló jóakarattal 
kívánok néhány megjegyzést tenni, 
mint amilyen cikke megírásában az 
ő tollát vezette. Nem akarok vitat
kozni, még kevésbé személyeskedni, 
amint ő sem akart. Sokkal komolyabb

és drágább most az idő, semhogy 
ilyesmivel tékozolhatnánk és az an
nyira szükséges egyetértést bonto
gathatnánk.

Eléget fájhat, hogy még ma sem 
tudja a magyar a magyart, a keresz
tyén a keresztyént megérteni s az 
előttünk álló nagy cél megvalósítá
sára : romba döntött hazánk felépí
tésére összefogni.

Ellenmondást a »Visszhang« írójá
ban reformációi vezető cikkünk »éles 
hang«-ja keltett s az a körülmény, 
hogy szerinte a cikkben »nem jut 
kellőleg szóhoz a hit világmeggyőző 
ereje«. Úgy tetszik neki, hogy a cikk 
s a benne idézett levél iraoakor nem 
a hit szemével néztük egyházunkat. 
Ezért csak a romlás jeleit láttuk s 
mivel gyarló emberi erőnket mértük 
össze az akadályokkal, 'olyan vész
kiáltásra ragadtattunk, amely vallásos 
érték tekintetében a mestert költögető 
tanítványok kishitű kiáltásának is 
alatta marad. Ezért sajnálja, hogy az 
a cikk épen a reformációi számban 
napvilágot láthatott. Az apostolok és 
Luther nem ismernek olyan helyzetet, 
amelyben kétségbe kellene esni, ha 
az egész világ ellenük támad is.

fy rra figyelmeztet, hogy nem a 
küláő siker és elismerés szerint kell 
a iiQjjy dolgokat megítélni s azoknak 
rasie' a nyugtalan gyötrődés, akik 
Krisztus nélkül akarnak egyházat, 
tárkádalmat, nemzetet menteni. Aki 
hívem megtette kötelességét, nyugod
tan vár és ha más nem, az vigasz
talhatja: >Te megmentetted lelkedet.« 
Szegénységünkben ne felejtsük el, 
mekkora kincsünk van az evangéliom- 
ban. Cikkét Jézus e szavaival végzi: 
>Ne félj, csak higyj!«

Hogy az illető cikk hangja a szo
kottnál élesebb volt, azt épen az a 
rettenetes ellentét okozta, amely a 
reformáció napja és egyházunk mai 
sivár állapota közt mutatkozik. Ok

tóber harmincegyedikét nyugodtan és 
méltóan csak a reformáció eszméihez 
hű nemzedék ünnepelheti; de ki meri 
a mi nemzedékünket ilyennek nevezni?
A »Visszhang« írója is megállapítja, 
hogy »lesújtó a valóság képe«. Igen, 
annyira lesújtó, hogy nem lehet róla 
elég sötét képet festeni. A legsötétebb 
szinek sem tudják a valóságot meg
közelíteni. Üres templomok, részvét
lenség miatt sok helyen meg tartatni 
sem szokott vasárnap délutáni isten
tiszteletek, félredobott és elfeledett 
biblia, élettelen, hitélet nélkül tengődő 
gyülekezetek, holt hitü, vagy teljesen 
hitetlen hívek, akiket csak az adózás 
»'űz az egyházhoz s akiket csak a 
rájuk rótt teher érdekel, de nem a 
hitbeli és egyházi komolyabb kérdé
sek, vallástalan családok, az általá
nos nyomofúságból vagyont hará
csoló, a maguk előmeneteléért a mély
ségben levőket meg nem látó, vagy 
még mélyebbre taszító lelketlen em
berek, pártos osztálygyülölet, bűnök
ben tomboló féktelenség, mindenütt 
otthonos vesztegetés és megveszte
gethetőség, keresztyénség palástjába 
burkolódzó sötét zsarolások és gyil
kosságok, ma a haza sorsán könnyek
ben kitörő, holnap személyeskedés
ben tomboló nemzetgyűlés s mindez 
egy darabokra szaggatott ország 
romjain megannyi kiáltó vád az 
egyházak, első sorban a protes- ‘ 
táns egyházak hűtlensége ellen ; mert 
ha a reformáció által napfényre ho
zott keresztyén elveket belevitték 
volna a családok, a társadalom s a 
nemzet életébe: soha ilyen mélységes 
erkölcsi és politikai bukást nem kel
lett volna megérnünk.

Nem a romboló irányok ölték meg 
a keresztyén magyar szellemet s vele 
a nemzetet, hanem a keresztyén ma
gyar szellem ellanyhulása és elapa
dása nyitott tért a destruktív elemek 
munkájának. Ezért a legsúlyosabb
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felelősség a reformáció egyházait 
terheli.

Beöthy Zsolt kimutatja, hogyan 
tartották fenn a mohácsi vész után 
a szétdarabolt ország egységét a 
protestáns prédikátorok; Szelényi 
Ödön pedig sok példával igazolja, 
hogy a haladás eszméinek magyar 
földre plántálói és nagyra - növelői 
századokon keresztül a protestánsok 
voltak. Azt meg mindenki tudja, hogy 
Erdély akkor állott virágzása tető
pontján és játszott szerepet az euró
pai politikában is, mikor egyéni, csa
ládi és állami életét a protestantizmus 
elvei hatották át; valamint hazánk
nak az az 1848-ig tartó pár évtizede 
volt a legdicsőbb és leggazdagabb 
korszaka, mikor irodalmi, politikai és 
társadalmi életünkben a protestáns 
vezéremberek és elvek érvényesültek.

Mindezt annak bizonyságául emlí
tem, hogyan hatott az evangéliomi 
vallásos megújulás ujítólag, fentartó- 
lag a nemzet életére s ha ma csak 
rombadőlt hazát és lesűlyedt nemze
tet látunk, nem ok nélkül tesszük 
ezért egyházunkat felelőssé. Készület- 
lenül, alva értek bennünket az djkori 
szociális törekvések s ahelyett hogy 
élükre állva áldássá tettük volna őket 
hazánk javára, vakon engedtük, hogy 
méltatlanok vezetése mellett büntető 
ostorainkká váljanak. Készületlenül 
ért a háború, készületlenül a forra
dalmak és minden, ami az .utóbbi 
időkben elzúgott felettünk. S még ma 
sem tudunk felébredni és felkészülni 
a jövendő feladataira. Pedig ha most

—f-----------------------------------------i----------------------------------------

teljes felszerelésünkkel és gazdagsá
gunkkal készen állnánk, csodás ara
tást végezhetnénk a lelkekben, ame
lyek a mai jelszavas és keresztyén- 
telen keresztyénség után ösztönszerü- 
leg keresni fogják a magasabbrendü 
keresztyénséget.

Nem lélekhalászatra gondolok, ha
nem az eyangéliomnak a lelkekbe és 
életbevaló bevitelére. De ha tovább • 
tart a mai zsibbadt álom, félek, nem 
lehet abból sem egyházunk, sem nem
zetünk számára többé fölébredés. Ha 
a rothadástól óvó és ízt adó só meg- 
izetlentil, nem lehet azt többé Ízessé 
tenni és csak arra való, hogy kives
sék és megtapodják. Ha a sötétség 
számára gyújtott világosság is elsö
tétül, hogyne lenne akkor ijesztően, 
szinte kétségbeejtően nagy a sötét
ség? 1

Mi volnánk a sók, mi volnánk a 
fáklyák, neifi minket terhel-e tehát a 
felelősség az erkölcsi rothadásért és 
kilátástalan sötétségért, a/nelyben az 
örállók már-már azt sem tudják, 
szebb jövendők álmai felett áilnak-e 
őrt, vagy már halott felett virrasz- 
tanak.

A háború előtt azt kívántam, csak 
minél sűrűbb és erősebb ütés érje 
egyházunkat, míg még felébreszthető. 
Érte a forradalmak alatt nemcsak 
ütés, hanem sok szégyenletes rúgás 
is : mégsem akar eszméletre térni.
S ez a legleverőbb és elcsüggesztőbb. 
Most ilyenkor már halálos kábult- 
ságra gondol az ember. Ettől rette
günk, ez nem enged lelkűnknek nyug-
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tot, ezért szakad fel ajkunkon az éles 
vészkiáltás.

Reformációi cikkünk mások lelké
ben is visszhangot keltett. Egyik le
vélből álljanak itt a következő sorok: 
»Sikoltás az éjszakában« c. nb. cik
két szomorodott szívvel olvastam. 
Jelen szomorú állapotunkon én is 
régóta tűnődöm. A nép —  átlagos 
tekintettel —  annyira közönyössé, kis- 
hitüvé, mammon-imádóvá, romlottá 
lett, hogy annak —  meggyőződésem 
szerint —  velünk együtt, mint a zsidó 
népnek a pusztában, el kell tűnni; 
nem juthatunk be az Ígéret földére. 
Egy új nemzedéknek kell fejlődnie, 
azaz új, erős, tiszta lelkű nemzedéket 
kell nevelni Krisztus urunk ^m uta
tása szerint példákkal: élő példával 
és történeti példával. Siralmas dolog, 
hogy élő példával legkevésbé rendel
kezünk. Nem lát a gyermek valami 
sok jó példát sem a családban, sem 
azon kívül. . . « «

Tehát mások is igen sötétnek lát
ják a jövőt. Halálra ítéltetve ezt a 
nemzedéket s jő példák látása nélkül 
növekedve a következőt.

Ez verte le a múltkori levél íróját * 
is, engem is. Nem vagyunk mi pesz- 
szimisták, nem esünk kétségbe ha 
sokszor kétségeskedünk is és nem 
hagyjuk abba a jövőért való munkát."1 
Negi is kételkedünk az Isten kegyel
mében és hatalmában ; nem félünk, 
hogy az ő .ügye és evangélioma el
bukik, tudjuk, hogy a kövekből is 
támaszthat fiakat magának, csak attól 
félünk, hogyha észre nem térünk

TÁRCA.

Kati néni utolsó koronája.
Elbeszélés. Irta : Csite K á ro ly .

Zsuzsi néni, az agg nagyanyó, a ■ 
zöld mázos kupás kályha előtt me
lengette reszketős kezét s félszemmel 
az asztal felé pislogott sóvár tekin
tettel, hol Kati menyecske traktálta 
magzatait, osztott ki mindegyik szá
mára akkora szelet vajas kenyeret, 
mint egy nagyobbfajta gyermek pa
latábla.

-r- Milyen szép kenyeretek van, 
Kati 1 —  szólt Zsuzsi néni nagyot 
nyelve.

—  Megtanultam kenyeret sütni! 
—  vágta ki Kati kérkedően. Nem 
érté, avagy nem akarta megérteni, 
mire szól a napa kenyér-dicsérete. 
Eltette a kenyeret az asztalfiókba, a

vajat pedig az ablakba, anélkül, hogy 
megkínálta volna a kívánatos öreget.

Az elkényeztetett gyermekek im- 
mel-ámmal majszolták a vajaskenye
ret, a harmadféléves Mariska felét 
sem fogyasztotta el a nagy karéjnak, 
letette a padszélre.

Zsuzsi néni nézte-nézte az elha
gyott yajaskenyér darabkát, várta, 
hogy nem megy-e érte a csöpp unoka 
s mikor megy ki a szobából Kati 
menyecske ? De mikor valaki vár 
valamit, az éppen nem akar meg
történni. Kati máskor mindig kint 
jár-kél a konyhában, az udvaron s 
mi egyéb helyen, de most sehogyse 
akart kimozdulni.

Te, Kati 1 Mintha valaki a kony
haajtón kopogna.

— Ki az ördög járna ott? Az 
apjuk még nem érkezhetett haza a 
szőllőhegyi pincéből, —  kelt fel a 
menyecske bosszúsan s kiment a 
szobából.

Zsuzsi néni mohón ugrott most a 
kenyérhez s elrejtette nagykendője 
alá. Alighogy elhelyezkedett ismét a 
pádon, Kati jött vissza egy mosolygós 
képű, bugyros emberrel, a biblia 
árusítóval.

—  Adjon a jó Isten jónapot! —  
köszöntött be a blbliaárusító. —  Itt 
a boldogság a barátságos meleg 
szobában 1; . .

Alig tett két lépést a szobában 
előre, úgy megcsuszamodott a lába, 
hogy el is vágódott volna a padlón, 
ha megnem tudta volna az asztal 
szélét kapni. Keresték, nézték, miben 
csuszamodott meg ? Akkor látták, 
hogy egy nagy darab vajaskenyérre 
lépett. Egyik gyermek unt bele a 
vajaskenyérbe s dobta le a padlóra.

—  Itt hát jó világ van, mint lá
tom, telik bőven jó testi táplálékra 
a gyérmekekiíek. Én pedig azért jöt
tem Isten nevében, hogy legjobb lelki 
táplálékot oszthassak ki számukra
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még e mostani napokon sem, nem 
velünk és általünk, hanem nélkülünk 
és ellenünk viszi ügyét győzelemre. 
Nem felejtjük el, hogy a megtérő 
számára kész nála a bocsánat, de 
azt sem, hogy a hivatását be nem 
töltő, gyümölcstelen élet sorsa a rá- 
bizottaktól való megfosztatás és az 
élők földéből való kivágatás.

Az egyház »megvetését is türelem
mel« tudnánk elnézni, ha külső ellen
ségtől származnék, mint az üldözés, 
de erős hitbuzgóság idején; csakhogy 
ma épen a hit megfogyatkozása mi
att belülről ér bennünket a vereség. 
Az első esetben biztos a husvét el
jövetele, az utóbbiban nehezen vár
ható.

Biztosak vagyunk abban, hogy 
csak Krisztussal lehet életünk, de 
csak akkor, ha hiszünk benne. Ma 
pedig épen ezt a hitet nem látjuk. 
Épen az a vesztünk, hogy Krisztust 
elvesztettük és nincs meg az ő meg
találására való komoly készségünk.

Tudjuk, mekkora kincs az evan- 
géliom; de épen ezt ástuk el, ezt 
nem tudjuk magunkévá tenni* vele 
meggazdagodni és a világnak meg
mutatni. Kincs, amelyet magunk sem 
tartunk kincsnek, hanem félre vetjük 
és rajta járunk. így teljesedhetik be 
rajtunk, hogy akinek nincs, amije van 
is, elvétetik tőle. Az evangéliom bi
zonnyal isteni erő, de csak a hívők 
üdvösségére, ma meg épen a hivók 
fogytak meg.

>Ne félj, csak higyj 1« Ez van szo
bám falán. Erre nézek minden nap.

és az egész család részére, —  bon
togatta ki a bibliaárusító a bugyorját.

A gyermekek kíváncsian állták 
körül, sóvár tekintettel bámulták meg 
a szép fekete kötésű bibliákat, újtes- 
támentomokat és a vallásos füzet
kéket.

— Jaj, de sieretnék én egy köny
vet ! Vegyen nekem édesanyám 1 —  
szólt esdő tekintettel az ötödik osz
tályos Ferkó gyermek.

—  Nekem is vegyen egyet, édes
anyám ! —  esdekelt a kilencedféléves 
Erzsiké.

—  Hogyisne, majd ilyesmire pa
zarlóm el a drága pénzt! — mor
dult- rájuk az édesanyjuk.

—  No, a drága pénzt nem kell 
rákölteni, csak az olcsót. Hisz, nézze 
csak, szép menyecske, ez az újtesta- 
mentom nem kerül többe, mint nyolc 
krajcárba és ezeknek a szép kis fü
zetkéknek, tanulságos léleknemesítő 
történetekkel, csak két krajcár — négy

Ez bátorított a kommunizmus idején 
is, mikor többször közel volt hozzám 
a veszedelem. Nem is félek, Isten 
«gyét sem féltem, csak egyházam, 
hazám és a mai nemzedék esetleges 
elvettetése fáj, amihez pedig igen kö
zel állunk és Istennek különös ke
gyelme kell hozzá, hogy elkerül
hessük.

Hiába akarom, nekem sehogy sem 
elég az a vigasztalás: »te megmen
tetted lelkedet!« Gyötör és nyugtala
nít annak látása, hogy fajom és hit
rokonaim nem keresik a megmente- 
tést. Meg vagyok győződve, hogy 
eljött ismét az idők teljessége, de 
mégborzaszt 'az a gondolat, hogy mi 
a ít nem ismerjük fel és a Krisztus 
korabeli zsidó nép sorsára juthatunk.

Érzem, hogy új korszak, új gaz
dag tenyészet kezdődik, de fáj, hogy 
mi az alá talán csak —  kimondom 
az illetlen és nehéz szót —  kövérítő 
trágyául szolgáljunk. Az ilyen nyug
talanság nem idegen az apostoloktól, 
a reformátoroktól, magától Jézustól 
sem. Mózes földhöz vágja haragos 
fájdalmában a törvénytáblát, majd 
könyörög a népért, hogy Isten in
kább öt törölje ki az ő könyvéből, 
mint a bunö? népet. Illés belefáradva 
a küzdelembe, halálát kívánja. Pál 
Izrael népének elvettetését látva azt 
mondja : »Nagy az én szomorúságom 
és szüntelen való az én szívem fáj
dalma. Mert kívánnám, hogy én ma
gam átok legyek az én atyámfiáiért, 
akik test szerint rokonaim.« Jézus 
megsiratja a romlásba rohanó Jeru-

krajcár az áruk.
—  Hallotta, édesanyám?.. .  Úgy-e 

milyen olcsó I Vegye meg, édes
anyám ! — fogták a gyermekek ismét 
könyörgésre a dolgot.

— Az is pénz, sok pénz az ilyen 
mihaszna dógokért. Nincs nekünk 
semmi szükségünk ilyesmire, — jelen
tette ki a megrögzött lelkű Kati. Hiába 
volt mind a gyermekek könyörgése, 
mind a bibliaárus beszéde, intelme.

—  Megálljon, megbánja még ke
servesen, hogy így megtagadja gyer
mekei lelkének nemesítését, táplá
lását I . . .  Most még meg van a jó 
alap, a jóra való hajlam náluk, de 
a legjobb termőföldet is elborítja a 
konkoly és a mérges dudva. . .

II.
Harminc évet perdült le az idő 

láthatatlan orsója. Zsuzsi néninek 
még a sírkeresztje is elkorhadt, eltűnt 
már. Sírja, szomszédaiéval / együtt,

zsálemet. Luther hét esztendeig vívó
dik nemcsak a maga üdvössége, ha
nem az egyház romlottsága miatt is. 
Azt mondja egy helyen: »Az a leg
nagyobb része annak a fájdalomnak 
és keserűségnek, amit a keresztyé
nek éreznek, hogy látniok kell, mily 
gyalázatosán megszentségteleníttetik 
és káromoltatik mindenfelé Istennek 
neve. Valóságos pokoli gyötrelem és 
fájdalmas kín ez nékik. Éhhez képest 
könnyen elszenvedhetnének, sőt öröm
mel vennének, magukra minden ül
dözést, bántalmat és gyötretést.« Az 
evangélikus egyházban mutatkozó hi
bákat oly erővel ostorozta, hogy a 
katholikusok magukon kívül voltak 
örömükben. És milyen fájdalommal 
mondja: »Nincsen megvetettebb nem
zet a németnél.«

Mi még nagyobb fájdalommal el
mondhatjuk : Nincsen megvetettebb 
nemzet a magyarnál. Imádkozzunk, 
dolgozzunk érte, hogy csak Isten előtt 
végképen elveszetté ne legyen!

Szalay Mihály.

Nemzeti ünnep szoborleleplezéssel.
1920. december 5-én, vasárnap d. 

e. 11 órakor leplezi le a Védő Ligák 
Szövetsége Budapesten, a Szabadság
téren a megszállott és elszakításra 
ítélt országrészeket jelképező négy 
szobrot. Ugyancsak ez alkalommal 
szentelik fel a Magyar Irredenta zász
laját, amelybe beleszőtték 72 várme
gyénk címerét, az egész ország tér-

begyepesedett. Gyermekei sem tudnák 
már megmondani, hol nyugszik az 
édesanya földdel egyesült pora? M tg- 
tört, fáradt testének görnyedtségét, 
kezének reszketőségét átvette a szintén 
özvegységre jutott, az egykor oly 
büszke, gőgös Kati menyecske. Az 
ősi nagy első szobából, ahol korlát
lan, zsarnok parancsoló volt, kiszo
rult ó is elhagyottan a hátsó, nyirkos, 
hideg kis kamarába.

— Oh, mily nyomorult, balga az 
ember! Egész életén töri, zúzza 
magát Istent és embert megtagadva 
az átkos vagyonért s végül, mikor 
legnyomorultabb lesz az ember, az 
is megtagadja a bálványozóját.

Szegény Kati néni ilyenféle gon
dolatókkal sirdogálta át az álmatlan, 
hosszú éjszakákat. Gyermekei addig- 
addig biztatták, kérlelték s majdan 
fenyegették is, hogy ossza fel köztük 
vagyonát, mígnem tartásdíj kikötése 
mellett kiadta nekik életében a just.
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képét ezzel a felírással: így vo lt! 
így lesz 1

Az ünnepély sorrendje: 1. Hym- 
nusz: Egyetemi énekkarok. 2. Misét 
mond: P. Zadravecz István tábori 
püspök. 3. A zászlót megáldják: 
Csernoch János dr. hercegprímás a 
r. k. egyház nevében, Petri Klek ref. 
püspök a ref. egyház nevében, Raffay 
Sándor ev. püspök az ev. egyház 
nevében, Józan Miklós esperes az 
unitárius egyház nevében. 4. Beszédet 
mond: Urmánczy Nándor a V. L. 
Sz. elnöke. 5. Budapest nevében a 
szobrot Sipőcz Jenő dr. polgármester 
veszi át.

A Védő Ligák Szövetsége azzal a 
kérelemmel fordul Csonka Magyar- 
ország keresztyén népéhez, hogy 
mialatt az ország fővárosában a 
szobrokról lehull a lepel, dec. 5-én 
d. e. 11 órakor minden község min
den templomában az összes harangok 
fél órán át szóljanak és az isten- 
tisztelet alkalmával fennhangon imád- 
kozzák el a minden magyarok Hiszek- 
eggyét:
Hiszek egy Istenben,
Hiswk egy hazában,
Hiszek egy isteni örök igazságban, 
Hiszek Magyarország feltámadásában.

Ámen.

Elvégeztetett. . .
Ki ezer halált vívódál értünk:
Eljut-e trónod zsámolyáig 
A mi keresztre feszíttetésünk ?

Átokvert nemzet vészdúlta hazán,
Golgotha-utad legendája
Nékünk ily gyásztelt nem volt soha tán!

Közös sorsban osztozván ma veled; 
Homlokunkon Judás-csók égett,
S zúgta ránk a világítóiét:
„Ecce homo ! . . . "  Es — elvégeztetett. .  .

Négy folyam táján visszhangja reszket 
Dacos hitünknek: nem, nem, soha! 
Győzelemittas latrok fején 
Leszünk boszúló istenostora _  .

Míg gúnyt kacag a vad pribék tömeg,
S míg hordjuk a kín Nessus-ingét;
— Tavaszi sejtés . .  . bűvös álom 
Mozdul, s indul a földtől' i nnét . . .

S a trianoni szikla-sírba
Majd diadalmas fénycsóva ragyog. . .
És megtorpan a gyű! öl ség árja
Sinylö magyarok rabbilincsén
Szelíd szavadra : „az út én vagyok . . . “

Te vagy az ige . . .  az ú t . . .  s igazság, —
— Ki elkísérsz a feltámadásra;
Engedd szent lépted neszét sejtenünk,

. .  . jövel . . .  j övel . . .
Óh örökélet Messiása!

Somboryné Pohánka Margit.

AflaiozziÉ a Harangszó terjesztésére!

1920. december 5.

Visszaemlékezések.
Kapi Béla dunántúli püspök 

egyházlátogatása Veszprémben.
Nagy ünnepe volt október 14-én a kicsi 

veszprémi gySlekezetnek; e napon érkezett 
oda Kapi Béla püspök, Takács Elek, vesz- 
prém-egyházmegyei esperes és László Mik
lós püspöki titkár kíséretében, hivatalos 
egyházlátogatásra. A gyülekezet már hetek
kel előbb nagy örömmel készült e napra, 
tudva azt, hogy a püspök megjelenése és 
egyéniségének varázsa üdítő s mély nyomo
kat hagyó hatással lesz a gyülekezet belső 
életére. A város egész társadalma is élénk 
érdeklődéssel várta az evangélikus püspö
köt, kinek neve már régóta méltó megbe
csülésnek örvend Veszprém intelligens tár
sadalmában. A „Veszprémi Hírlap“ több 
vezércikkben foglalkozott a püspök szemé
lyével és az egyházlátogatás mibenlétével, 
a megérkezés előtt közvetlenül pedig kö
zölte a püspök életrajzi adatait, irodalmi 
és közéleti tevékenységének ismertetésével. 
Mindez hozzájárult ahhoz, hogy a püspök 
fogadtatása és az egyházlátogatás a leg
szebb s a legünnppiesebb keretekben foly
jon le.

A megérkezést megelőző napon Keré- 
nyi Andor föszolgabiró kiment ösküre, 
hogy résztvéve az ottani egyházlátogatáson, 
onnan kísérhesse Veszprémbe az érkező 
püspököt. Veszprém határánál a város ne
vében dr. Komjáthy László polgármester 
és dr. Schmiedt Imre' városi tanácsos fo
gadta a vendégeket, Raabe Róbert, Trajt- 
ler Tibor századosok és az evangétikus 
egyházközség több kiküldöttjének kísére
tében. Itt a püspök átült Veszprém város 
négyesfogatára s így érkeztek délelőtt 9 
órakor a diadalkapuval s fenyőgalyakkal

S mi lett a kikötött, megígért tartás
díjból ? Erzse leányának elpusztult 
az öt tehene közül az egyik s az 
addig-addig könyörgött anyjának, hogy 
engedje el az ő rá kirótt tartásdíj 
részt, miután szerencsétlenség érte. 
Úgyis megél abból is, amit a többi 
három testvérének kell fizetni.

Nosza [jó ürügy lett ez a Mári 
leányának:

—  Tudja meg, édesanyám, én sem 
adok magának egy garast sem, egy 
szem búzát sem, ha örzsének elen
gedte. Majd bolond leszek! Neki en
gedi el, mikor jobb módban van ő 
egy gyerekkel, mint én hattal, osztég 
lakást is pckem kell kendnek adni...

Ferkó és Qyura fia pedig nem 
mondtak semmit sem, de nem is 
adták meg a tartásdíjat. Szegény öreg 
néni nem akarta perre vinni a lel
ketlen dolgot, inkább eljárt nyári időn 
napszámba kapálni, amíg birta a 
munkát. Míg egyszer aztán felmondta 
ereje a szolgálatot. Jobban nélkülö
zött aztán, mint a legutolsó koldus, 
mert annak ha nincs is semmije, 
szerez magának koldulással. Éhezve, 
fázva napról-napra egy-két főtt

krumplin tengődött. Tejet hónapszám 
nem is látott. Gyermekeitől nem ka
pott, venni pedig nem tudott, hisz 
egy utolsó árva koronácskája volt 
csak, azt tartogatta végső szükségre, 
egy kis sóra, amivel a mindennapi 
főtt burgonyáját megsózhatja.

Eszébe jutott most a hajdani bib
liaárusító intelme, jóslata, késői zá
por könyhullatással, mire mintegy 
varázsidézetre jelent meg az ősi 
Böle pusztán ismét a bibliaárusító. 
Nem a régi öreg. Az is elköltözött 
már rég számot adni a mennyei 
Atya elé, hogy a részére kiosztott 
lelki talentumot miként használta, 
gyarapította ?

Hat ragyogó szemű, lelkes tekin
tetű gyermek, mindannyian Kati néni 
unokái fogta körül a bibliaárusítót 
s a nagy zsivajra, ujjongásra előjött 
kamarájából Kati néni, a nagyanyó is.

—  Hej, gyerekek, csodás kincset 
hoztam! A világ legnagyobb kincsei 
vannak a táskámban. Szépen kérjé
tek édesanyátokat, hogy vegyen mind- 
egyitek számára egyet belőle! —  
szólt a bibliaárusító mosolygó ábrá- 
zattal s előrakta kincseit.

\ '
I .

A gyermekek most édesanyjukat, 
az örökösen duzzogó Mári menyecs
két fogták mindanyian körül,' kezébe, 
szoknyájába fogózkodtak, úgy rimán- 
kodtak:

—  Vegyen nekem édesanyám egy 
könyvet I

— Nekem is édesanyám! Egy 
újtestamentomot vegyen!
_ —  Nekem meg olyan kis piros

táblás könyvet! Szép olvasmány van 
benne I

—  Veszek ám majd botot a há
tatokra ! —  rázta le Mári menyecske 
a gyermekeket magáról. —  Takarodja
tok mellőlem! Nincs nekem pénzem 
semmiféle hiábavalóságra...

Ott állt erősen dobogó, bűabánó 
szívvel Kati néni s előkotorászta 
keblébe rejtett utolsó koronáját.

—  Gyertek, édes leikeim, veszek 
én, amit tudok számotokra!... Tessék, 
édes jó uram, ez a kis péaz; adjon mind-

^gyikaek valami kis könyvecskét, ami
ből jóságot, igaz szeretetet tanulhatnak! 
— szólt reszkető ajakkal az agg, mialatt 
úgy folyt szeméből a könnyár, mint 
a tört palack oldalából gyöngyöző víz.

*

‘
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feldíszített templom előtti térre, ahol a vi
rágokat szóró elemi és középiskolai tanulók 
sorfala között elhaladva, a lelkészlakás, 
illetve templom előtt, a gyülekezet tagjai
nak jelenlétében, a lelkész, majd dr. Benkő 
Károlyné és Schätzler Ida üdvözölték az 
érkezőket a gyülekezet, a nőegylet és az 
ifjúság nevében.

Rövid pihenő után megkezdődött az 
ünnepi istentisztelet a .Maradj meg ke
gyelmeddel“ kezdetű korállal. Az oltári 
szolgálatot Takács Elek esperes végezte, 
majd a „Ha Krisztus maga oltalma“ korái 
3 versének eléneklése után Hering János 
helyettes lelkész mondott szószéki egyházi 
beszédet. A bevezető rész elmondása után 
a város minden keresztyén felekezetét kép
viselő vegyeskar énekelt egy szép műdalt 
Gálos Gyula tanító vezetésével, a beszéd 
után pedig ugyanez az énekkar Rákóczy 
fejedelem .Győzhetetlen én kőváram“ című 
imáját adta elő. Ekkor aztán Kapi Béla lé
pett a virágokkal feldiszitett oltár elé, jobb
ján az esperessel, balján titkárjával és Je
lenések könyve XI. rész 1. verse alapján 
(»És adának nékem kezembe egy sádszá- 
lat, mely hasonlatos vala a vesszőszálhoz 
és mellém álla egy Angyal és monda: 
Kelj fel és mérd meg az Isten templomát 
és az oltárt és azokat, akik a templomban 
imádkoznak") szívet-lelket megradó beszé
det mondott, melynek hallgatása közben 
nem egy szemben ott csillogott a megha
tottság könnye.

Püspök imája és áldása után az „Isten 
felséges adománya“ első versével végző
dött az istentisztelet. Ott voltak a templom
ban a református testvéregyház, a vár
megye, a város, a katonaság és sok hiva
talos testület, valamint társadalmi egyesü
let képviselői s onnan bizonyára megille- 
tődötten távoztak.

Mindjárt az istentisztelet után kezdő
dött az egyházlátogató közgyűlés, hol az 
egyház történetének felolvasása után a püs
pöki kérdőpontok kerültek tárgyalásra. 
Ezek során a főpásztor meggyőződött, hogy 
a gyülekezetben mindenek jó rendben foly
nak, jóllehet a nehéz anyafgi viszonyok terhe 
lépten-nyomon megakasztja a gyülekezeti 
élet megszokott menetét. Tudomásul vette, 
hogy a hívek 75 százaléka tagja a Luther- 
Szövetségnek. A közgyűlés a „Himnusz“ 
eléneklésével végződött Az offertórium 498 
koronát jövedelmezett az egyházkerület el
látatlanjai számára.

Ezután a püspök és kísérete, a gyüle
kezet vezetőivel fél egy órakor a vármegye- 
házára hajtatott, ahol már 18 küldöttség 
várta. Ezek közül elsőnek a róm. kath. 
egyház és tantestület küldöttségét fogadta, 
Bécsi Márton kanonok-plébános vezetésé
vel, aki emelkedett szavakban a kér. test
véri szeretet és együttműködés fokozottab 
szflkségét hangoztatta. A püspök válaszá
ban kiemelte, hogy a kér. vallásfelekezetek
nek együttmunkálkodása a kér. erkölcs 
biztosítására s a rombadölt haza feltámasz
tására, nemzeti és kér. kötelesség. Köszö
netét mondott a szeretetteljes üdvözlésért. 
Hasonló értelemben adott választ a ref. 
egyház, tantestület és nőegylet küldöttsé
gének, melynek nevében Demjén Márton 
esperes fejezte ki a református testvérek 
szeretetét szépségekben gazdag, meleg sze- 
vakkal. Ezután Hunkár Béla főispán üdvö
zölte a főpásztort, majd. Schay Rezső ez
redes állomásparancsnok a hadsereg, Ke- 
czer Imre vármegyei főjegyző a vármegye 
tisztikara és közönsége, dr. Komjáthy László

polgármester a város közönsége és tanácsa, 
dr. Wéber Pál r. kath. püspöki titkár a 
Kér. Tisztviselőnők Egyesülete, a Szociális 
Missziótársulat, a Jótékony Nőegylet, a 
Kath. Kör. és Kath. Legényegylet, Zakariás 
Antal rendőrfőkapitány az államrendőrség, 
Horváth Iván pénzügyigazgató a pénzügy
igazgatóság, állampénztár és számvevőség, 
Pusch Ödön kegyesrendi főgimn. igazgató 
a gimnázium, Matuschek Richárd igazgató 
az áll. felsőkereskedelmi iskola, Gróf Jó
zsef igazgató a polgári iskola tanári kara 
nevében üdvözölte a püspököt.

D. u. 2 órakor a lelkészlakásban a püs
pök és kisérete számára, az evangélikus 
nőegylet 20 terítékes ebédet adott, melyen 
a gyülekezet és nőegylet tisztviselői is részt 
vettek. Az ebéd, mely a legcsaládiasabb 
hangulatban folyt le, dr. Benkő Károlyné, 
Gömöry Károlyné. dr. Wallner Emilné, Egry 
Lászlóné, Gálos Gyuláné, Matkovich Lász- 
lóné, háziasszonyi ügyességéről tett bizony
ságot, a hozzávaló dolgok -mind a hívek 
adományaiból jöttek össze. A felszolgálást 
bájos ifjú lányok: Csomay Irma, Nöthig 
Györgyike, Schätzler Ida, Péterffy Vilma 
végezték. A templom előtti tér feldíszítését, 
a diadalkapu felállítását Raabe Róbert szá
zados, egyháztag vállalta magára, a temp
lom feldíszítése pedig dr. Benkő Károlyné, 
Gömöry Károlyné s több fiatal leány ér
deme.

Este 6 órakor kezdődött a plakátokon 
is hirdetett műsoros előadás a városi szín
házban, amelyet zsúfolásig megtöltött a 
város közönsége. Az estélyt a veszprémi 
Dalegyesület vezetett be a Himnusz el
éneklésével. Majd Ferenczy Ödön menekült 
vármegyei főjegyző szavalta el művészi ki
dolgozásban Jókai „A holt költő szerelme“ 
című költeményét, ezt követte a Dalegye
sület vegyeskara által előadott énekszám: 
„Isten dicsősége.“ Ezután Kapi Béla püs>- 
pök lépett az előadói asztalhoz, hogy meg
tartsa az igazi hazaszeretetről szóló, arany- 
igazságokkal telt hatalmas előadását. Szabó 
Sándor törvényszéki bíró művészi hegedű
szólója, melyet Liedler Rezsőné zenetanárnő 
kisért finom zongorajátékkal, volt a Pro
gramm következő pontja s a fényesen si
került estélyt a Dalegyesület által elénekelt 
Szózat zárta be. Előadás alatt evangélikus 
lányok az evang. gyülekezet templomának 
s épületeinek fényképét árusították, ebből 
befolyt a gyülekezet pénztárába, 1500 K.

Másnap, pénteken reggel, megvizsgálta 
püspök urunk a gyülekezeti iskolát, ahol 
erre az időre a középiskolai ifjúság is 
összegyülekezett. Az iskolavizsgálat, melyen 
Nagy Sándor i^kolaszéki elnök fogadta 
szép beszéddel a püspököt, lithurgikus 
gyecmekistentisztelet keretében folyt le ; a 
lelkész prédikált, a gyermekek közül többen 
virággal és talpraesett kis beszédekkel 
köszöntötték főpásztorukat, mire ő is me
leg szavakban felelt.

A déli vonatta] utazott tovább a püs
pök, hogy folytassa fáradságos, de a gyü
lekezetekre o'y áldásos egyházlátogató 
körútját. Emlékül magával vitte a gyüleke
zet történetének a kérdőpontoknak gépírás
sal megírt, s a gyülekezet térképének egy 
példányát, művészien megrajzolt fedőlapba 
befűzve. (A térképet Gömöry Károly az 
evang. iskolához heosztott menekült taníté 
rajzolta,' a fedőlap művészi rajza pedig 
Gömöry Károlyné ügyes kezeit dicséri.) 
Elvitte még a gyülekezet épületeinek fény
képét is. De magával vitt még többet is : 
a veszprémi gyülekezet szeretetét, tiszteletét

s a város közönségének meleg hódolatát 
Ott hagyta pedig azt, amit bizonyára «lin
den gyülekezetbe e lv itt: a lelkek számára 
megilletődést, belső megújulást, ev. egy
házunkhoz való nagyobb ragaszkodásra s 
buzgóságra való indítást.

Fizika és hétköznapi élet.
A munka fogalma.
Ir ta : Vámos Sándor.

A fizika, a természettan, akárcsak 
a mathematika, a mennyiségtan úgy 
él a közfelfogásban, mint a gyakor
lati élettől távolálló tudomány, mely- 
lyel egyrészt a diákot szokás nyag- 
gatni az iskolában, másrészt nem is 
lehet vele foglalkozni, csak külön c 
célra berendezett műhelyekben, úgy
nevezett laboratóriumokban, minden
féle bűvészszerszámtól körülvéve, 
amelyekhez avatatlan, ha póruljárn; 
nem akar, ne igen nyúljon.

Hogy mi e felfogás oka, nem ku
tatom, a tény azonban le nem tagad
ható, holott teljesen hamis. S épper 
e felfogás hamis voltának kimutatásé 
volna e sorok célja.

Meg fogom mutatni, hogy a fizika 
korántsem áll távol az élettől. His2 

mindennap mindegyikünk számtalan
szor alkalmazza a fizika törvényeil 
s különleges laboratórium sem kel! 
számára, hanem otthonunk, a ház 
jól berendezett laboratóriumnak tekint
hető.

Különöseknek tetszhetnek e sza
vaim, a dolog mégis úgy van. Hasz
náljuk a fizika törvényeit megszokás
ból, használja még az is, aki fiziká
ról mit sem hallott s a megszoká« 
teszi, hogy nem vesszük észre ott
honunk laboratóriumi berendezését 
Hogy csak példát említsek, ott var. 
a legtöbb házban a mérleg, a hő
mérő, a barometer s ott van oly fi
nom műszer, mint az áramfogyasztási 
mérő óra, mind olyan eszközök 
amelyekkel mindennap megfigyelünk 
mérünk. S nézzük, mit csinál a fizi
kus laborátoriumában ? Azt látjuk 
hagy foglalkozásának legnagyobb 
része a mérés.

De hát mindig, a szokatlan, az 
embertől távolabb álló volt az, ami 
előbb vonta magára a figyelmet. A 
csillagászat már meglehetősen kifej
lődött tudomány vált, mikor a föld 
ismerete még csak sejtésekből is alig 
állott.* A villám előtt megborzadva 
állunk meg s távolról sem gondolunk 
arra, hogy ugyanazt a természeti erői 
gyenge drótszálakkal kényszerítjük



286.

ra, hogy nekünk világítson, gépe
it hajtson —  szolgáljon.
Midőn azonban a fizikának a min- 

innapi élettel való kapcsolatát tár
olni akarom, oly bő anyag kínál
óik, hogy azt néhány sorban ki- 
eríteni nem lehet. Példákkal fogom 
hát csak illusztrálni, hogy nyitott 
;emmel körültekintve otthonunkban, 
elyhez tágabb értelemben műhe- 
ünket és irodánkat is számítjuk, 
ikép jutunk el a fizika alapfogal- 
aihoz s egyszerű házi eszközök 
egfigyelése mily sok ismeretet kö
bnek velünk az elektromosság tiine- 
ényeinek megértéséhez, melyek a 
űka egyik főrészét alkotják.

Napjainkban különösen igén sok- 
:or találkozunk e szavakkal: munka, 
•ő, energia. Hétköznapi szavak, de 
tek a fizika alapfogalmai is. M ár ez 
tény egymagában is bizonyíthatná 

telemet, hogy nem állhat az élettől 
ivói oly tudomány, mely ily hétköz- 
api fogalmakat tesz meg alapfogai
éinak.

Hogyan történik ez ? Nem kell 
yyebet tennünk, mint kissé elmél- 
edni e szavak jelentésén.

M i tulajdonképen a munka? A köz- 
azdaságtan azt az emberi tevékeny
éget látja benne, mely valami gaz- 
aságila£ hasznos vagy értékes elő- 
llítására irányul; az erkölcstan er- 
ölcsi értéket is tulajdonít neki. Mi 
zonban más oldalról fogjuk tekin
t i .

Midőn a földműves szánt, a cipész 
lkészíti a cipőt, a biró Ítélkezik, a 
anító tanít, a lelkész prédikál, mind 
alami változás létrehozásán fáradoz
ik .  A földműves megváltoztatja a 
zántóföld felszínét, a cipész a bőr- 
lek ad más alakot, a biró ítéletével 
íz embernek anyagi vagy erkölcsi 
avaiban hoz létre változást, a tanító 
t tanuló felfogását, a lelkész az em- 
>er erkölcsét igyekszik piegváltoz- 
atni. A munka tehát lényegileg va- 
atoi változás létrehozás^. Létrehozza 
>edig a fenti esetekben a földműves 
is iparos testi erejével, a biró, tanító 
is lelkész szellemi képességével. De 
ordítva, ha bármilyen változást akk
unk is létrehozni, az munkával tör- 
énik s ezt a munkát testi vagy szel- 
emi képességeinkkel, erőinkkel vé
gezzük. *

De nemcsak az ember végez mun- 
sát, hanem végez a ló is, midőn ko- 
:sit hűt, végez a folyóvíz vagy szél, 
ínidőn malmot hajt, végez a felhúzott 
árarugó, mikor az órát hajtja és így 
tovább. S mivel az ember erejével
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végezte a munkát, ezeknek is erőt 
tulajdonít és beszél a ló, a víz, a 
szél, a rugó erejéről.

(Folyt, köv.) •

O lv a s s u k  a b ib l iá t .
Zsolt. 119., 105.:

Hol biblia a házban nincs,
Hiányzik ott a legfőbb kincs.
Tanyát a sátán ütött ott,
De Isten nem lel hajlékot.

Mária.
Dec. 6. Lukács 1 .2«—3c. Mária emberi 

ítélet szerint gyalázatot vállalt magára. 
Tudott róla, hogy mit vállalt és mégis oly 
szolgálatkészen vállalta. Vállalom-e én a 
gyalázatot is azért, hogy Isten tervei meg
valósulhassanak ?

Dec. 7. Lukács 1 . 46—55. Kér. János is 
várta az Urat, de Mária talán még jobban. 
Milyen boldog volt e várakozásában! Ne
künk a várakozásnál több jutott már Krisz
tusból. Boldog vagyok-e,, tudom-e ezért 
ily áradozó hálás magasztalással imádni 
az Urat?

Dec. 8. Máté 1. is—24. Máriának nehéz 
lehetett József elhidegülését békével viselni, 
hisz gyanakodása ellen semmi fegyvere 
sem volt. Békével hordozom-e én azt a 
házi keresztet, amit Jézusért kell hordoz
nom s bizpm-e az Úr győzelmében ?

Dec. 9. Lukács 2 . 6—7. Milyen rettene
tes lehetett. Máriának az utolsó órákban 
az, hogy sehol sem talált irgalmas szívre, 
elhagyottan kellett bolyongania Józseffel s 
még csak egv. rokoni segítő kéz sem volt 
mellette a nehéz órában! El tudom-e v i
selni Jézusért az egyedüllétet?

Dec. .10. Lukács 2 . 19. Akit szeretünk, 
arról minden emlék drága, minden meg
emlékezés édes. Szeretem-e annyira Jézust, 
hogy minden igéjét drága, édes kincsként 
őrzöm s forgatom szívemben?

Dec. 11. Lukács-2 .22—33. Mária sok 
mindent tudott már Jézusról, és mégis újra 
talál csodálni valót benne. Találok-e én 
folytön új és új csodálni valót benne ? Ha 
vele élek, kell találnom.

Dec. 12. Lukács 2 . 34—35. Mária korán 
megtudja, hogy nagy fájdalma lesz a fia 
miatt. Ma is sokan ellene mondanak még 
neki. Ma sem lehet tehát keresztyén életet 
leélni anélkül, hogy sebeket ne kapjunk az 
Űrért. Ezzel le kell számolnunk.

H E T I  K R Ó N I K A .
A nemzetgyűlés szünete óta csöndesek 

a pártklubok és rendszerint a legcsönde
sebb, legnéptelenebb a kormányzópárt kör- ; 
helyisége. Ez azonban nem jelenti a poli
tikai szélcsöndet is. A kormányzópártban 
összetoborzott frakciók külön-küiön bizal
mas tanácskozást folytatnak, egyrészt kü
lön pártalakitás Céljából, másrészt azért, 
hogy a kormányzópárt egységét valahogyan 
és valamelyes ideig még megóvják és ha 
lehetséges, biztosítsák. A kormány körében 
új kormányzati programm megállapításával 
vélik elérni a célt: a kormányzópárt egy
ségének és fegyelmének biztosítását.
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Kiegyenlítést kell keresni a katoli
kusok és protestánsok között. A keresz
tény irányzat politikai küzdelmei közepette 
több ízben merültek föl olyan momentu
mok, ifrelyekből arra lehet következtetni, 
hogy a keresztyén felekezetek nem teljes 
megértéssel állanak egymás mellett a harc
ban. A protestáns és katholikus világnézet 
ellentéteinek kiegyenlítése évszázados prob
léma, .melyet sajnos, még a mi mai zava
ros viszonyainknak sem sikerül megoldani.

A megértés és együttműködés szüksé
gének hangoztatásában merül ki e téren 
nálunk minden. E kérdésnek ma az ad 
aktualitást, hogy Prohászka Ottokár püs
pök hosszú cikkben válaszol a Nemzeti 
Újságban Raffay Sándor evangélikus püs
pöknek a Magyar Helikonban megjelent 
cikkére.

Raffay e cikkében a keresztény irány
zatnak antiszemita heccekre történt eltéve
dését és a protestánsokkal szemben nem 
tapasztalható megértés hiányát tette szóvá.

Prohászka püspök terjedelmes cikkében 
fejtegeti a keresztény felekezetek együtt
működésének szükségét s megállapítja, 
hogy az eltévedések a keresztény irányzat
tól csak lokális jellegűek s az elkeseredés 
szüleményei s hangoztatja, hogy a zsidó- 

~ ság elleni harcban együtt kell lenni az ösz- 
szes keresztény felekezeteknek, melyeknek 
nem a dogmatikus nézeteltéréseiket, hanem 
a célokban való egyrelé törekvést kell ma 
harcba vinniök. A cikk egyébként erősen 
elítéli, hogy protestáns részről — a püspök 
szerint — épen ezt nem akarják megérteni.

Az oláhok a T iszá ig  akarják meg
szá lln i Magyarországot. A bécsi kommu
nista sajtó nemrég világgá kürtölte, hogy 
a Nagyváradon halálra Ítélt Csécsi Nagy 
Imre huszárezredes fiai, hogy boszút áll
janak édesapjuk elítéléséért, a Margit-kör- 
uti fogház előtt többedmagukkal megtámad
tak egy Morár Teofil nevű budapesti ro
mán orvostanhallgatót, akit embertelenül 
megkínoztak s végül holttestét a Dunába 
dobták Az egész hir szemen szedett ko
holmány, az orvostanhallgató ma is a leg
nagyobb nyugalomban él Budapesten. Az 
oláh sajtó mégis immár három hete a leg
vadabb hangon izgat a magyarság ellen 
és az esettel kapcsolatban az erdélyi ma
gyar nyelvű újságokat is arra kényszerítik, 
hogy olyan propaganda cikkeket közölje
nek magyar testvéreik ellen, ami még az 
oláh megszállás történetében is példátla
nul áll.

Ez ügyből kifolyóan — amely termé
szetesen csak ürügy és'kínálkozó alkalom 
volt az ellenünk való izgatásra — száz 
népgyűlést akarnak rendezni az oláh poli
tikusok Erdélyben és Oláhországbán a ma
gyarság ellen. Az első ilyen nagyarányú 
népgyülést Bukarestben tartották, amikor 
is Francu Amos, az első erdélyi román 
tanács volt elnöke elnökölt. Megyitó beszé
dében a többi között a következőket mondta:

— A mi le nem győzött hadseregünk 
megmentette a magyarokat Kun Béla dühé
től s elismerésül, hogy a román kegy foly
tán erőhöz jutottak, ezer és ezer románt 
börtönöztek be, megkínozták ét meggyil
kolták a, mi diákjainkat és földmívelöinket 
(?!) Nem élég nekik a lecke, melyet a mi 
vitéz hadseregünktől kaptak, mi tehát haj- 
larídók vagyunk újból megfizetni nekik, ami 
őket illeti Románia határai úgyis a Dnye- 
sztertöl a Tiszáig fognak terjedni.

, Úgylátszik, a dicsőséges Romániának 
'<ia szénája nincs rendben, mert különben 

nem szájaskodna ennyire.
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Büszke hajó — ócska vas. Az ellen
séges országok hajóinak elosztására ala
kult nemzetközi bizottság úgy döntött a 
volt monarkia két büszke hadihajójáról, a 
Radetzky-ről és a Zrínyi-ről, hogy a két 
nagy csatahajó Olaszországé lesz, de csak 
azzal a kikötéssel, hogy a hajókattnemcsak 
le kell szerelnie Itáliának, hanem le is kell 
rombolnia. Pólából már el is indult két 
nagy olasz vontatóhajó, amely felvontatja 
Pólába a két nagy hajót, ahol leszerelik 
és ócskavas gyanánt eladják.

M agyar ember ne távozzék Erdély
ből. A békéscsabai Körösvidék című lap 
ír ja : Távozó magyarok címmel közük a 
megszállott területek magyar lapjai a he
tenként repatriáltak névsorát. A lapok egész 
cikksorozatban panaszkodnak a miatt, hogy 
a magyarság elhagyja Erdélyt s ezzel elő
segítik eloláhosodását. A sajtónak van is 
némi hatása a magyar közvéleményre, 
mert hétröl-hétre csökken az önkéntes 
menekülések száma. — A kolozsvári El
lenzék egyik legutóbbi szamában ezzel 
kapcsolatban ezt Ír ja : Erdély magyarságá
hoz intézett számos kérésünknek úgy lét
szak mégis kezd foganatja lenni. Hetek óta 
egyre kevesebben és kevesebben mennek 
el, de még mindig mennek, pedig nem 
volna szabad egyétlen embernek sem el
hagyni ezt az ősi földet, akinek' körülmé
nyei csak valamiképpen is- megengedik, 
hogy itt maradhasson. Még áldozattal is, a 
jobblét egyrészérő! való lemondással is itt 
kell maradnia mindenkinek, mert bűn Er
dély magyarságát könnyelműen apasztani.

A kassai magyarok búcsúja. A Kas
sai Napló a béke ratifikálása alkalmából 
hosszú vezércikket közöl, amelyben az 
elszakított hazához való örök hűségéről és 
megtörhetetlen szeretetéről tesz hitvallást:

A magyar nemzet egységét mesterséges 
utón, kegyetlen és rideg hatalmi paranccsal 
megbontották, mondja a többi közt a cikk, 
de a magyar nép egységét megbontani 
nem lehet. Most gyászolunk; testvérünktől 
szakadtunk el, nagyon kedves,, édes test
vérünktől. Azt üzenjük nek i: boldogulj 
testvér I M i itt imádságos lélekkel kívánjuk 
neked, hogy gyógyulj meg szörnyű sebeid
ből. Mi ígérjük, hogy nem felejtünk el s 
ha jó sorsunk lesz, ha rossz, mindig a leg
forróbb szeretettel gondolunk rád, érzünk 
irányodban. ígérjük, hogy magyarságunk
hoz, múltúnkhoz méltóan viselkedünk és 
soha nem tagadjuk meg ezt a kincsünket, 
amit a születés törvényén hoztunk ma
gunkkal.

A görög trón  betöltése. A görög trón 
betöltésének a kérdése úgylátszik, döntő 
stádiumba jutott. Rallisz, az új görög mi
niszterelnök rendeletet adott ki, amely sze
rint a bíróságoknak Konstantin király ne
vében kell kihirdetni az ítéleteket. Továbbá 
elrendelte, hogy a külföldön élő görög 
alattvalók, tehat Konstantin rokonai is 
visszatérhetnek Görögországba. A görög 
nép nem tűr -semmiféle protektorátust, 
bárha barátságos viszonyban akar élni min
den nemzettel. Az egyetlen kérdés, amely 
a görög közvéleményt izgatja, a török na
cionalistáknak a mozgolódása, akikkel 
szemben fegyveresen kívánnak föllépni.

E LA D Ó  Szentgotthárdon a város 
belterületén egy egyemeletes ház 2 
és fél hold területnyi belsőséggel. 
Bővebb felvilágosítást a >Harangszó« 
kiadóhivatala ád. • 3—3

EGYHÁZI k ö z é l e t .
KÉRELEM. A hátralékos e lőfizetőket 

tisz te le tte l ké rjük  a hátra léknak szíves 
beküldésére. ./

A k iadóhivata l.
Egyházközségek elszakadási akció ja.

A szepesi német egyházközségek Poprádon 
gyűlést tartottak, amelyen egyhangúlag el
határozták, hogy akciót indítanak a szlovák 
egyháztól való elszakadás és Morvaország 
valamint Szilézia német országos egyház
hoz leendő csatlakozás érdekében, a ma
gyar evang'. egyház bevonásával.

Rábaszentandrás. Az evangéliomból 
fakadó áldozatkészségnek szép tanujelét 
adta mindezidtig a rábaszentandrási anya- 
s a hozzája tartozó sobori leányegyház
község, ahol az idén a hozzánk érkezett 
jelentések szerint 52 különféle gyűjtést 
eszközöltek mindig a legszebb eredménnyel. 
Csak a közelmúltban a kolyai ref. egyház 
részére adakoztak 32 K-t, a türkösi ref. 
egyház részére Rábaszentandrás 95 és So- 
bor 313 K-t. Az oroszországi foglyok haza
szállítására 192 K-t. Szépen adakoztak a 
hívek Sántha Károly jubileumi alapjára is. 
Reméljük, hogy a rábaszentandrási és a 
sobori hívek amilyen szépen előljárnak az 
áldozatkészségben, olyan buzgók az imád
kozásban és az Isten igéjének á hallgatá
sában is. Melegen üdvözöljük őket s a jó 
Isten megsegítő kegyelmét kérjük rájuk. Sok 
meleg szeretettel köszöntjük a gyülekezetei 
fáradhatatlan lelkipásztorát, Hajas Endre 
lelkészt.

Luther-Szövetségi ünnepély. Kedves 
ünnepnek volt színhelye a kicsi, elszige
telten álló, de nagy jövőre hivatott sár- 
szentmiklpsi gyülekezet. Gyülekezeti ének 
s a helybeli lelkész imája után Fábián Imre 
kölesdi lelkész ismertette a Luther-Szövet- 
séget s ajánlotta a hívek figyelmébe annak 
támogatását. A híveket nagy' megelégedés
sel töltötte el az a tudat, hogy az egyház 
az ilyen elszigetelten, szinte szórványszerü- 
leg éiő hivek felé is segítő kezet nyújt s 
hathatós támogatást kíván nyújtani nekik 
a lelki éjetüket fenyegető sok veszedelem 
között. Örömmel Ígérték meg csatlakozá
sukat a Luíher-Szövetséghez. Az esti offer- 
tórium 275 koronát eredményezett.

A zalaegerszegi evangélikus egyház 
a lelkész vezetésével és a tanuló ifjúság 
közreműködésével minden vasárnap délután 
vallásos előadást rendez. így tartott ünne
pélyt október 31-én Tisza István emléke
zetére, nov. 7-én a reformáció emlekére, 
nov. 14-én Sántha Károly tiszteletére.

A szarvaskendi ev. ifjúság  nov. 14-én 
műkedvelő előadást tartott a gyülekezet 
harangalapja javára. Színre került Csite 
Káro ly: „Tóth L id i“ és „Leánykéró“ című 
egyfelvonásosok. A tiszta jövedelem 2500 
koronát tett ki Felülfizettek: Hirschen- 
hauser S. 50. Tamássy Árpád 30, Csem
pész János 25, Tóth Sándor 20, Sibrik Kál
mán, Nagy P. József, Agg István 10—10, 
Benczik Péter 2 koronát, mely összegekért 
ezúton mondunk hálás köszönetét.

Mérgesen november hó 21-én tartott 
a Dunántúli Luther-Szövetség propaganda
előadást és ünnepélyt. Közének s Baráth 
József lelkész imája után a Szövetség ki
küldöttje, Horváth Béla csikvár.di lelkész 
magasan szárnyaló beszédben ismertette 
a szövetség célját. Tóth András, Tóth Lina, 
Gaskó Vilma, Nagy Emma, Kovács László 
szavaltak. Az ünnepély után offertórium

volt, amely 100 koronát eredményezett a 
Luther-Szövetség céljaira.

A rácalmási imaház tetőzetének javí
tására adakoztak: Arnót 10 K, Burdics Ká
roly Debrecen 20 K, Veszprém 30 K, Győ- 
rik Istvánné Győr 50 K, Rákospatotáról: 
Nagy Samuné, Sikter Istvánné 20—20 K, 
Péter Józsefné, Afolnár Mihályné 10—10 K, 
Gyékényes 80 K, Ráczalmásról: Katona 
Magduska 100 K, özv. Steiner Istvánné 10 K, 
özv. Stifelrejter Istvánné 20 K, Medvecki 
Mária 50 K, Keszthelyről: Sándor Endréné, 
Sádor Elekné 50—50 K. A jókedvű ada
kozókat áldja meg a jóságos Isten.

Vallásos est Kőszegen. A templom
ban megtartott vallásos estélyen fényes 
műsor keretében Hanély Flóra a Miatyán- 
kot énekelte el Freyler Emma szakavatott 
kísérete mellett Hammer Gyula igazgató 
tanító „Geistliches und Weltliches“ címen 
népies irányú előadást tartott, Jeney Jolán 
pedig szavalt. Az estélyt a nőegylet ren
dezte

CSALÁDI ÉRTESÍTŐ.
Esküvő. Dr. Kneffel József ügyvéd és 

Kálmán Manci Budapesten,
Fodor Imre Berettyóújfaluból és Horváth 

Vilma Katafáról Körmenden házasságot 
kötöttek.

HIRE r.
Magyar niegyék d iszkard ja  Macken- 

sennek. Nógrád vármegye pártolás végett 
Győr városához indítványt küldött, amely
ben javasolja, hogy Mackensennek, Magyar- 
ország hős védőjének díszka' dot ajánljanak 
föl, engesztelésképpen azért az igaztalan 
bánásmódért, amely őt a Károlyi-rezsim 
idején érte. A díszkart fölirata ez lenne: 

(. Nagy-Magyarország hős védőjének —
‘ Csonka-Magyarország vármegyéi.

M it vesztettünk a békeszerződéssel ? 
Azt a veszteséget, amely Magyarországot 
megcsonkítása ré ^ n  érte, szomorúan mu
tatják a következő statisztikai adatok: A 
magyar szent körona országainak 1917-ben
24.814,000 kát. hold szántóterülete volt. 
Ma maradt a Csonka-Magyarországban 
9 747,000. Rét volt 5 334,000 kát. hold, ma
radt 171,000. Szőlő volt 602,894 kát. hold, 
maradt 371.462. Legelő volt 6.743,535 kát. 
hold, maradt 1.780,000. Erdő volt 15.196,483 
kát. hold, maradt 1.936,845 kát. hold. Volt 
termő terület összesen 53.542,734 kát. hold 
és maradt 15.222,451 kát. hold. Az erdő
ségből kapott Románia 6 312,346. k. holdat. 
Cseh-Szlovakia 3.998.021 kát. holdat. A 
szántóból szintén Románia kapott legtöb
bet : 5.713,762, Cseh-Szlovákia 3.849,669 
kát. holdat.

K ibocsátották a huszfilléres papír
pénz t A postatakarékpénztár az október 
•2-áról keltezett húsz fillérre szóló pénz
jegyeinek kibocsátását a mai napon meg
kezdte. Az új pénzt tiz kórona összeg ere
jéig fizetésként mindenki köteles elfogadni.

Rendelet a fegyverviselésről. A hi
vatalos lap vasárnapi .számának közlése 
szerint a kormány elrendelte, hogy lövő- 
fegyvert (vadász-, céllövő- és egyéb lövő
fegyvert, pisztolyt), továbbá lövőszert és 
robbantóanyagot csak az tarthat, viselhet,
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tárolhat vagy árusíthat, aki az arra 
tékea rendőrhatóságoktól engedelmet 
>ott.
Tudakozódás g hadifoglyokról. A
ti leszerelőtáborban a hadifoglyok hoz- 
artozói számára tudakozódó irodát állí- 
:ak föl, aki Oroszországban tartózkodó 
lifogoly után érdeklődni akar, forduljon 
sóti tábor „T “ osztályához. Az érdek
ésnél megjelölendő a hadifogoly neve, 
gja, csapatteste, mikor és hol esett 
Ságba, mi volt utolsó címe, hol és mi- 
' született és mi volt a polgári foglal
ása. A csóti tudakozódó iroda a haza
ik  bemondásaiból meríti értesüléseit és 
ros kapcsolatban működik a honvédelmi 
lisztérium tudakozódó hivatalával (36/a 
tály, Fehérvári-út, Hadikkaszárnya, első 
siet).
Védekezés a keleti marhavész éllen.
keleti rtiarhavész behurcolása ellen a 
[nevelésügyi miniszter rendeletet adott 
amelyben közli, hogy a behozatali tila- 
i érvénye a szarvasmarhára^- kecskére 
juhra terjed ki, a lovak és öszvérek 
ozatalát azonban nem érinti.
Olcsó kincstári lovak kiutalása. A 
védelmi miniszter közli, hogy a ren- 
;t értelmében kincstári lovakat olcsó 
ti csak azok a földmívesek kaphatnak, 
mek rokkantsága legalább 80 százalékos.
A „HADRÖÁ“ (Hadirokkantak, özve- 
k és árvák nemzeti szövetsége) arra 
t a nagyközönséget, hogy anyagi támo- 
isban egyes hadigondozottakat ne ré- 
sítsen. A hadigondozottak jelenleg fenn- 

egyetlen törvényes társadalmi tömö- 
!*e a „HADRÖÁ“ s Így a saját érdeké

cselekszik a nagyközönség, ha a 
irokkantak, özvegyek és árváknak szánt 
minemü adományait közvetlenül a Szö- 
téghez juttatja el avagy csak általa meg- 
ilmazottnak adja át. A mai nehéz pénz- 
i helyzetben a legkönnyebben úgy ada- 
hat bárki a hadigondozottak javára, ha 
znált levélbélyegjeit küldi be a Szövet
vagy annak lapja a „Honfoglalás“ cí- 
e, V. kerület, Fáik Miksa utca 9. Min- 
ki, aki legalább 400 korona névértékű 
máit levélbélyeget küld be, egy évig 
ren kapja a Szövetség lapját, a „Hon- 
alás“ -t.
Rövid hírek. Bleyer Jakab nemzetiségi 
iszter lemondott. — Egy masamód 
lapesten 3 m illiót csalt ki hiszékeny 
erőseitől, miután a tekintélyes összeget 
te, megölte magát. — Spanyolország 
mákat szándékozik küldeni Vilnába. — 
ztriát felvették a népszövetségbe. — 
émet császárné nagy beteg. — Szé- 
nyiné grófné hajója amerikai csomagok- 
megérkezett Hamburgba. — Konstanti- 
olyba menekült oroszok kimondták, 
y a boisevizmus ellen a harcot tovább 
folytatni. — Dublinban ostromállapot 

, — Új orosz-lengyel báboru fenyeget.
Hagyar Nép. Ez a címe a közkedvelt képes heti- 
ak, mely Rákosi Gyula szerkesztésében jelenik 
s rövid időn belül mint a kisgazdák politikai, 
asági ég szépirodalmi lapja a magyar népnek 
t legkedveaebb lelki tápláléka lett. Egy-egy szá- 
lelöleli írásban és képekben a hétnek nevezete- 
eseményeit. így 9-ik Számában Rákosi Jenő írt 

te cikket Acsádról. Jászai Horváth Elemérnek 
jyar ima' címan egy szép Társé jelent meg. 
:pek között ott találjuk „Vagonlakó gyermekek a 
idibázban* stb. Előfizetési ára félévre 88 korona, 
pnak főmunkatársa: Kováts J. István nemzet
égi képviselő.

1 , I y . .. - a *

Nyilvános nyugtázás. Karácsonyi ajándékul
ajánlom beszerzésre az alanti szép 
könyveket. Ára darabonként egyszerű 
kötésben 12 korona, díszkötésben 

20 korona.

A Dunántúli Luther-Szövetség pénz
tárába befolyt: Ö z ve g ye k , á r v á k  ré s z é re :  
Gecse 244, Nagygyimót 310, Vanyola 205, 
Bakonyszentlászló 460, Magyarszombathely 
271.70, Külsövat 483, Csót 190, Várpalota 
779 96, Karakószörcsög 528, Hánta 496-84, 
.Bakonycsernye 300, Veszprémvarsány 269, 
Tés 2Ő0, Nemesszalók 350, Pusztamiske 
4157é, Nagyalásony 1.158, Bakonytamási 
244, Veszprém 498, Homokbödöge 470, 
Zalagalsa 1.271*41, Acsád 709, Somlószől- 
lös 577 46, Súr 52 korona.

T a g s á g i d i ja k  e lm é n : Bönyrétalap 673, 
Katafa 134 40, (a gyűjtés buzgó munkáját 
Markó Eszter végezte.) Téthrol Szabó Ist
ván tanító 20, Nagysimonyi 970, Vése 36, 
lharosberéay 1.985, Bikái 366, özv. Stifel- 
rejter lstvánné Rácalmás 200 korona.

S a j tó a la p r a :  Bezi 216, Szilsárkány
132 06 korona.
- O f fe r tó r iu m  a d o m á n y : Nagysimonyi
77 20, Bikái 745, sajtóalapra Bikái 184 kor.

Helyszűke miatt a tagdíjakról szóló 
névszerinti kimutatást mellőzzük; a gyüj- 
tőivek végösszegét nyugtázzuk!

Hátralékos tagdíjak szíves beküldését 
kérjük.

Minden adományért, kicainyért-nagyért, 
hálás köszönetét mond Szövetségünk.

Szombathely, 1920. december hó 5.
Nagy Ferenc

gzövotsegi pénztáros.

Hirdetések.

K Ö R M E N D .

= =  Legmagasabb kitüntetések. =
Alapíttatott 1886-ba;i. Villamos üzem. 
Modern berendezés. Preciciós gépek.

Ajánlja elsőrendű torony-, iskola-, 
városház- és kastélyóráit különféle 
nagyságban negyed- és óraverő szerke
zettel. Tartós, szolid munka. Gondos 
kiszolgálás, legjobb anyag, több évi 
jótállás. Jutányos árak, kedvező fizetési 
feltételek. Költségvetés ingyen és bérm. 
Raktáron háború előtti anyagból készült 

órák. y  7
Számtalan elismerő bizonyítvány.

1. P ó s a  L a jo s :  Arany liget. (Versek.)
2. D r .  D in g h a  B é la :  Hol volt, hol nem 

vo lt... (Mesék.)
3. A lb e r t  J ó z s e f  : Túl az óperencián.

(Mesék.)
4. H a m v a s  J ó z s e f : Mesés történetek. 

(Ifjúsági elbeszélések.)
5. B o rs o s  I s t v á n :  A gályarabok törté

nete. (Egyháztörténeti munka.)
6. D r .  M a s z n y ik  E n d r e :  Képek az ókori 

keresztyén egyház történetéből«
7. G y u r á tz  F e re n c :  Hősök kora.
8. G a g y h y  D é n e s : Mária nővér. (Kis

regény.)
9.  D a b a y  K á lm á n : Nádfödeles házak 

alalt>(Falusi történetek.)
10. S tr á n e r  V i lm o s :  A biblia az élet 

könyve. (Ismeretterjesztő.)
11. F a rk a s  M ih á ly  n é :  Történetek az élet

ből. (Elbeszélések az érettebb ifjúság
nak és felnőtteknek.)

12. K a p i  B é la :  A boldogság könyve. 
(Jellemképző munka.)
Mindezen könyvek egyenként is 

megrendelhetők

W E L L IS C H  B É L A  könyvkireskidésében 
Szentgotthárdon.

Siessen megvenni
az I92l-ik évi

K é p e s

Luther-Naptárt,
mert gazdag, érdekes tartalma, ritka szép 
kiállítása, aránylag nagy olcsósága s álta
lában a naptár hiány miatt h a m a ro s a n  e l
k a p k o d já k . Ára 25 korona. Kapható a leg
több evang. lekészi és tanítói hivatalban. 
Ahol nem árusítják, onnét bizományos je
lentkezését kéri a kiadóhivatal a szükséges 
példányszámok megjelölésével. Megkere
sések a L u th e r - N a p tá r  k ia d ó h iv a ta lá h o z ,  
S o p ro n , P a p r é t  2  intézendők, ahol postán 
küldendő egyes példányok is megrendel

hetők.

Ajánlunk promt szállításra német- 
országi

Ő R L Ö T T  K Ő S Ó T
fedett waggonokban,

galíciai r a fM lt  petróleumot
kölcsön hordókban, azonnali szállításra, 

-  ab magyar határállomás.

LIPP és LAGKNER
^kereskedelmi üzlete 

S Z E N T G O T T H Á R D .

Nyomatott Wellisch Béla villamüzeraü könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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F e le li«  eierkaezta  
4« k ia d ó :

S ZALAY M IH Á L Y .
T á r t tz e rk e s z tó :

NÉMETH KÁROLY.

Kéziratok L ova izpa ton óra  
(V tu p ré m m e g y e ), előfi
zetési dijak , reklam ációk  
a HARANOSZÓ kiadóhiva
talának Szentg otthárdra  
(Vusvármegye) küldendők.

ElőFizetóst elfogad  
minden evang. lelkész és 

tanító .

E V A N G É L I K U S  N É P L A P .
A la p íto tta : Kapi Béla 1910-ben.

#'
Szerkeszti s a kiadóhiva

tal vezető le:

C Z I P O T T  GÉZA
SZENT O O TT H  a^D  

(Vasvármeg- e.)

A ,,'iá ra n g s zó "  előfizetési 
á ra : f é l  é v r e  Közvetlen 
küldéssel 2 0  kor., csopor
tos küldéssel (legkevesebb  

IO példány) 10 korona.
A „H arang«? 1“  te rje s z 
tésére befolyt -sdományok- 
ból szórványban lakó hí
veinknek Ingyenpéldányo

kat küldünk.
M egje len ik  m inden vasár

nap.

A „ D U N Á N T Ú L I  L U T H E R - S Z Ö V E T S É G “ H I V A T A L O S  L A P J A .  = 3 = =

A nagy várakozás.
Irta: Nagy Miklós.

Ma is a nagy várakozás idejét 
éljük, mint Pál apostol korában . . .
$ >az egész teremtett világ egyetem
ben fohászkodik és nyög, az egész 
teremtett világ sóvárogva várja az 
Isten fiainak megjelenését!« Pál végig
tekintett az egész akkor ismert mű
velt világon; a szent földtől Rómáig, 
Thessalonikától Miletosig járt sze
mének sugára s mindenütt látta a 
vágyódást, az epekedésKaz imádko
zást egy jobb világ ut-^9 Látta ?r. 
ját népének, a zsidóságnak megtépett, 
zilált lelkét; látta, miként botorkál to
vább azzal aki nem elégített ezredéves 
■reménységgel; látta, hogy az a kereszt, 
melyet az a nép megvetett, alázuhan, 
hogy eltemesse a feledés sírjába. 
Ismerte a görög népet, mely ott járt 
az elbizakodott emberi bölcseség 
büszke, de veszélyes orm ain; egy 
lépés csak s összetöri magát egy 
nagyra hivatott nép, Redig azt is hí
vogatja az a Megtartó, akié az or
szág, a hatalom és a dicsőség, aki
nek oltárt emelt vágyódva >az isme
retlen Isten« szebb világa után. 
Rómából is kiáltás hallatszott! A hi
tetlenség s az erkölcstelenség földjén 
zajos éjszakák forró levegőjében csen
dült össze a pohár, hangzott a gúny 
minden felett, ami azelőtt szent volt 
egy egész nép előtt, 
dás keserű órái ott is tel 
idők vágyának mély s 
apostol mindezt látta 
azt is, hogy mindegyik 
kis töredék, >a lélek\ z^engéj.éndfcV 
birtokosai, akik fohász^tjp'áky''-Vár
ván a fiuságot«, akik nfegJ^Uik- p  
bethlehemi csillagban a jöventJolíap- 
já t ; egy kis töredék, amely megér
tette az örömök zaján keresztül is a 
szívekbe vágó hangon tovaszálló kiál

tást: »Térjetek megl« hisz az egész 
teremtett világ egyetemben fohászko
dik és nyög mindidáig 1

És ma nem ugyanezt mondhatjuk-e? 
Nézzetek végig a mai művelt világon, 
ott áll előttetek a régi kép : a vágyó
dások világa 1 Keleten még mindig 
tépik egymást az emberek ; fájó szen
vedések suhogó lángja vág végig a 
népeken, amelyek vérbeborult szem
mel keresik a jobb jövendőt. M i erről 
a szomorú földről, hol »megjelölve 
minden magyar ház egy nagy, kiáltó, 
fekete kereszttel«, hányszor tekintünk 
fel a magasságba, s hányszor sóhajt
juk ei: linjoalotrir * r *  KS*--bi
tünk a győztes vagy legyőzött orszá
gok mindegyikében a népek milliói
nak szeméből, szavából kiragyog, 
felhangzik az esdeklő kérés, szen
vedő lelkeknek könnyes imádsága. 
A sok próbálkozás, a végtelen kere
sés, ezer kérdésnek megoldása, ten
gernyi nyomor megszüntetése, össze
tört reménység, régi dicsőség vissza
szerzése mind-mind ott van az em
berek lelkén, reájuk nehezedik s az 
egész teremtett világ nyög, megráz
kódik s velünk együtt várja az Isten 
fiainak megjelenését, amikor nyilván
való lesz, hogy amiket most szenve
dünk, nem hasonlíthatók ahhoz a 
dicsőséghez, mely nékünk megjelen
tetik 1 S a messze nyugaton, a győz
tesek hazájában sincs máskép! Nem 
régen mondotta Angliának, sőt talán 
egész Európának most élő legnagyobb 
politikusa, Loyd George, hogy Euró- 
lának minden nemzete olyan mély 
•kölcsi züllöttségben van, hogy a  ̂
;ész Európát minden nemzetevei, 
ilturájával, műveltségével együtt 

:sakis a keresztyén egyház mentheti 
meg I

íme, akik békét diktáltak, akik or
szágokat daraboltak fel, népeket szag
gattak szét, akiknek kezében volt az 
élet és a halál, azok is jóságot, kö-

nyöriiletet, irgalmat keresnek, keresik 
a gondviselő Istent, s vágyódnak egy 
szebb jövendő, egy jobb kor után I 
Az egész Éurópa sóvársága várja az 
Isten fiainak megjelenését! Ez a só- 
várgó kiáltás ébredt fel hajdan első 
nagy királyunknak, Istvánnak lelké
ben, amidőn meglátta, hogy az ő 
népét, a magyar népet Í3 csak a ke- 
resztyénség mentheti meg! Régi szava, 
szívének vágyf ma, 1000 év múlva 
újra éled, tovúszáll országok felett, 
beleütközik Argliáuak fehér partjaiba, 
s ott visszhangra talál egy nagy ál
lam férfi ajkán 1 Az egész Magyar-

földön az Isten fiainak megjelenését.
Isten fia i! De hát kik azok a jö

vendőt bontó, új kort, új világot te
remtő hatalmas lelkek, kik az Isten
nek gyermekei? »Akiket az Isten 
Lelke vezérel, azok Istennek fiai« —  
mondja az írás egyszerű szavak min
den mélységével. Isten gyermeke vagy, 
ha azt teszed, amit a te Istened, 
Atyád; ha örökösen harcban állasz 
a bűnnel, mely szép világodat eltor
zítja; ha nem hajtod meg térded né
ma bálványok előtt; ha lesújtasz 
mindenhova, ahol erkölcstelenséget, 
hűtlenséget, durva önzést látsz 1 Kez
desz azok ellen, akik ki akarják ölni 
az életből a komolyságot, a köteles
ségteljesítést, a becsületet; akik előtt 
semmi szent sincsen.

Ne mond, hogy nem ismered az - 
Isten gyermekeinek útját! Nézz körül, 
és meglátod e földön fényes lába- 
nyomát annak, aki az Isten egyszü
lött fia volt s jött teérted, jött a bű
nösökért I Nézd ott fénylik a Krisztus 
útja, magasságok felé tart, azon járj 
s te föld szülötte elnyered Isten fiai
nak menqyei polgárságát! Isten gyer
meké akarsz lenni ? Mit tégy, mit 
hirdess? Azt, amit a Krisztus! s ak
kor a szíved dobogásán, ajkad min
den beszédén, a karod minden csele-
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kedetén ott lesz, ott ragyog az Isten 
fiainak bélyege 1 Az örökkévaló Isten 
maga keres téged, hogy Lelkét be
léd oltsa és az vezérelje egész éle
tedet. Úgy érzem, itt az utolsó pilla
nat, nincs időnk arra, hogy annyi 
magyar ember továbbra is a bűnnek 
szolgálatában tékozolja el életét, 
»ideje már, hogy az álomból felser
kenjünk, hisz az éjszaka elmúlt, a 
nap elközelgett!« Meghalljátok-e ma
gyar nők és magyar férfiak a mély
ségekből feltörő sóhajt: az egész te
remtett világ sóvárogva várja az Isten 
iainak megjelenését ? Van-e erőtök, 
ran-e akaratotok, hogy felserkenjetek 
i százados álomból, Krisztus követői 
egyetek ebben a hazában ! ? Akar
ok-e meggyógyulni, akartok-e életre 
telni? Ha mi nem igyekszünk Isten 
ryermekeivé lenni, akkor» a mi nem
zetünk elveszíti, megtagadja küldeté
sét és nem érdemeljük meg tovább 
nég a tengődök nyomorúságos életét 
sem I Ne felejtsük e l: mindegyikünk 
irra van teremtve, hogy Isten gyer- 
nekévé legyen s a teremtett világ 
ereád is vár, ez a haza a te meg- 
elenésedet is várja; várja, mint Isten 
jyermekéét, sőt talán épen téged 
rár, épen tereád vári Testvérem! ne 
tárjon hiába!

Első királyunk megtette ezt az utat. 
'lem látta a fényt, amely a királyt, 
körülvette, csak a nagy tartozást látta 
íépével szemben! Szétszórta élete 
avait egy nemzet fiaira s amikor 
szétszórta szívének minden kincsét, 
ikkon találta meg a legnagyobb drá

gaságot. Ez a mi útunk, a mi hiva
tásunk is 1 Elpusztultunk, meghaltunk, 
de a mi életünk el van rejtve a Krisz
tusban ! Induljunk el még ma a ma
gasságok felé, Isten felé. . .  a Krisz
tus felé!

Nem, nem, soha!
Ir ta : K iss Samu.

Befejeződött a nagy nemzeti tra
gédia. Országgyűlésünk a viszonyok 
kényszerítő hatása alatt becikkelyezte 
a trianoni békét, melynek értelmében 
ezeréves, véren Szerzett, véren védett 
drága hazánkat északon, délen, kele
ten és nyugaton köröskörül megcson
kítják. A fegyvert, melyet az ötödfél 
éves háborúban nemzetünk oly vité
zül forgatott, kicsalták, kiütötték ke
zéből s most a kimerült hősnek vég
tagjait, kezeit, lábait vagdalják le 
törzséről. Nem hiszem, hogy legyen 
magyar ember, aki a hazafiui érzés
nek legméltóbb felháborodásával ne 
gondolna arra a merényletre, mit 
rajtunk véghez visznek; s ne a leg
mélyebb és legfájdalmasabb gyásszal 
állná körül a koporsót, melyet elle
neink számunkra faragtak. . . Ez volna 
hát egy ezeréves államnak a meg
pecsételt sorsa ?! Ez volna az a szo
morú vég, melyet a Szózat költője 
jósolt, mikor azt ír ta : »Vagy jőni fog, 
ha jőni kell, a nagyszerű halál, hol 
a temetkezés fölött egy ország vér
ben áll. S a sírt, hol nemzet sülyed 
el, népek veszik körül, s az ember

millióinak szemében gyászkönny ül.«
Igen, sírunkat népek veszik körül, 

de gyászos könnyet szemükben nem 
találunk. A halotti ének, mellyel szom
szédaink nehéz vonaglásainkat kísé
rik, kárörvendő, víg kacaj, amelyen 
azonban átremeg, átborzong néha 
egy-egy baljóslatú, félelmes sejtés: 
hátha még korai s a haldokló életre 
talál kelni, föl talál ébredni. S én 
hiszek ebben az ébredésben, hiszek 
—  bár még oly sötétnek és sivárnak 
lássák is jelenlegi sorsunk —  e nem
zet föltámadásában. »Hiszek egy Is
tenben, hiszek egy hazában, hiszek 
egy isteni örök igazságban, hiszek 
Magyarország föltámadásában.«

*  *.
*

„Emlékezzél meg Uram arról, ami esetig, 
rajtunk, tekints r reánk és lásd meg a mi 
gyalázatunkat.“ így sóhajtott fel valamikor 
Jeremiás próféta mély bánatában Istenhez. 
Ez a sóhaj, ez a panasz hangzik nemze
tünk ajakán is. A népek, a győzők méltá
nyosságára, józan belátására, ezeréves tör
ténelmi jogainkra hiába hivatkoztunk; nem 
találtunk meghallgatásra. A győzelmi má
morban tobzódó, a rólunk s nélkülünk ta
nácskozó és határozó ellenségeinktől igaz 
ügyünket az önmagunkban való bizalmon 
és acélos elszántságon kívül most már csak 
az egek Urához fellebbezhetjük így szólva 
a prófétával: „Emlékezzél meg Uram arról, 
ami esett nyiajtunk, tekints reánk és lásd 
meg a mi g  uatunkat.“

Jeremiás gyászának, fájdalmának okául 
azt mondja: „A mi örökségünk szállott a 
kívül valókra, a mi házaink az idegenekre." 
Szét tekint letiport hazáján; lelkén a honfi
bú rágódik, amint látja, hogy az idegenek, 
elnyomók mint osztozkodnak Izráel örök
ségén s mint veszik birtokukba önkénye
sen az édes hazai földet. Ez a mély bánat 
üli meg a mi lelkünket is, mert minket is

Q Y E R M E K V IL Ä G .
G alam bok.

Elbeszélés. Ir ta : Csite Károly*

Fürkésző, kékszemü, mindenről 
gondoskodó leányka Piroska. Alig 
núlik nap, hogy föl ne hívná vala- 
nire az édesapa figyelmét.

—  Tudja mit, édesapám? Jó volna 
lékünk egy szép tehénkét venni! 
^enne akkor tejünk, túrónk, tejfelünk 
is vajunk! . . .

•—  Hej, virágom, sok pénz kell ám 
így tehénért. Nincs nekünk annyi 
lénzünk, kis Pirikém !. . .

—  óh, édes Istenkém! —  sóhajt 
^iroska bánatosan. —  Miért vagyunk 
ni olyan szegények ! . , .

Másnap azonban már ragyogó, 
lerüs arccal áll az édesapa elébe s 
mha, forró kezecskéjével megsimítja 
íz apa állát.

— Gondoltam ám valamit, apács
kám ! . .  . Jó lesz nekünk egy kecske 
is, hisz az is ád tejet. Vegyen egyet, 
édesapám!

—  Szörnyű nagy ára van ám most 
a kecskének is, kis tubikám!

—  Annyi pénze csak van édes
apámnak, amennyi egy kecskének az 
ára ?! Hisz a kecske sokkal kisebb 
a tehénnél!

Az édesapa fejét ingatja moso
lyogva, hogy nincs annyi pénze sem.

—  Annyi sincs, amennyit egy bá
ránykáért kellene fizetni ?!

Az apa ismét csak mbsolyog s azt 
mondja, hogy nincs.

—  J a j! hát akkor nekünk sem
mink se legyen ! — tört fel a panasz 
s elkeseredés a kicsike ajakán s köny- 
csepp csillogott szemében.

—  Még csak egy galambunk se 
legyen ?!

—  De galambot okvetlenül veszünk 
majd, ha olcsóbb lesz. Most még a

galamb is igen drága, még drágább 
a búza, amivel táplálkozik a galamb.

—  Igazán?! Veszünk galambot? 
csillan föl Piroska szemében a bol
dogító remény fénye. —  Mikor lesz 
olcsóbb a galamb és a búza, édes
apám ?

—  A jó Isten tudja csak, édes 
leányom I

—  Persze, csak a jó Isten tudja, 
ő tud mindent s ő ad mindent!. . .  
Úgy-e, édes apácskám, a jó Isten tud 
galambot is adni ?

—  Tud, ;virágocskám, hisz a jó 
Isten teremtett mindent s ő rendel
kezik velünk, mindenkivel, mindennel: 
övé minden a világon.

—  Oh, hisz akkor nekünk is lesz 
galambunk! Ád az Isten, én tudom ... 
Bizonyosan ád, én kérek tó le ... Hal
lottátok gyerekek? —  iramodik az 
apró testvérkéi közé. —  Lesz galam
bunk, olyan szép fehér tubika!

—  Hol van, merre van a tubika ?
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hasonló sors ért. Mi is elmondhatjuk: „A 
mi örökségünk szállott a kívül valókra, a 
mi házaink az idegenekre.* Honfoglaló 
apáink életükkel, vérükkel szerezték meg 
számunkra ezt a hazát, melyet szent örök
ségképen hagytak firól fira. Joggal mondja 
a költő: „Ez a föld, melyen annyiszor 
apáid vére fo ly t; ez, melyhez minden szent 
nevet egy ezredév csatolt.“ És most ezt az 
ezredéven át megtartott, megőrzött, köny- 
nyel s vérrel megszentelt drága örökséget 
rabolják el tőlünk s darabolják föl. Hogyne 
fájna a szív, hogyne töltené el keserűség 
a lelket ennek tudatára 1 Avagy melyik 
gyermek tudná közönyösen nézni, ha apái 
jogos örökéből szívtelen zsarnokok kifor
gatják ! ? Ha ezt a földet és házat, melyet 
szüleid rád hagytak, el akarnák tőled venni, 
talán testeddel is ellene szegülnél s életed 
árán is megvédenéd jogos tulajdonodat. 
Kicsinyben, egyéni viszonyainkra alkalmazva 
ez hazánknak a képe. Mindnyájunknak szent 
öröké; közös, édes tulajdonunk. És most 
ennek két-harmada idegenekre, a kívül 
valókra, csehekre, oláhokra, szerbekre, 
osztrákokra szálljon ? ! . . .  Minket, dunán
túli evangélikusokat még külön is fájdal
masan érint, hogy összes magasabb fokú 
tanintézeteink: gimnáziumunk, tanítóképez- 
dénk, theológiai főiskolánk Nyugatmagyar- 
országnak s benne Sopronnak, Felsölövő- 
nek Ausztriához való csatolásával hajlék
talanná válnak. Mindezt látva s tudva, nem 
kell-e ökölbe szorított kézzel, az elfojtott 
nemzeti elkeseredés fájdalmas érzésével és 
felháborodásával így szólanunk: „A mi 
örökségünk szállott a kívül valókra, a mi 
házaink az idegenekre.“

„Árvák voltunk atya nélkül, a mi anyá
ink olyanok, mint az özvegyek“ , — így foly
tatja kesergését a próféta. Árvának érezzük 
magunkat mi is ; árvának, mikor közös 
édesanyánkat, hazánkat akarják sírba te
metni. Szomorú sors az árva sorsa. Teme
téseknél mindig az a legmeghatóbb, mikor 
a ravatalt árvák veszik körül. S a legszo
morúbb, legmeghatóbb annak a neveletlen 
árvának a sorsa, aki jó szülőjének a ko
porsója mellett könnytelen szemekkel áll

s bámészan, talán a szemfedő lelógó fod
raival, csipkéivel játszadozva tekint a gyá
szoló sok-sok emberre, — mert nem tudja 
még szegény, hogy mit veszített a halott
ban. Nem akarom hinni, hogy legyen valaki, 
aki fájó érzés nélkül, közönyösen tudna 
megállni amellett a sír mellett, melyet rosz- 
akaratu szomszédaink, ellenségeink hazánk
nak ástak; de ha volna, az ilyen kiskorú, 
sajnálatra méltó árva, aki nem képes fel
fogni, hogy mit is veszít akkor, mikor azt 
a közös, édes szülőt, hazánkat kiterítve 
a ravatalon lá tja ; mikor feldarabolják, kö
röskörül megnyirbálják. Sőt merem állítani, 
hogy még aki érzi is a gyászt, nem lehet 
tisztában a veszteségnek óriási horderejé- 
vel és következményeivel. Olyan nagy s 
megmérhetetlen az. Aminthogy az az öz
vegy maradt férj és feleség is nem a teme
téskor, hanem csak utána, később érti meg 
s fogja fel teljesen, hogy mit is veszített 
a hű és jó élettársban. Így vagyunk mi is. 
Fáj, vérzik a szivünk; de a lelkünket be
árnyékoló bú s a szemeinket ellepő könny 
miatt nem láthatjuk még tisztán vesztesé
günknek nagyságát s nem tudjuk átgon
dolni annak nemzeti életünkre kiható sú
lyos, végzetes következményeit. Kibeszél- 
hetetlen gyász rejlik s megmérhetetlen fáj
dalom zokog tehát a prófétának ránk illő 
szavaiban: „Árvák vagyunk atya nélkül és 
a mi anyáink olyanok, mint az özvegyek.“ 
Ez a nemzeti mély gyász és fenyegető ve
szedelem forrasszon bennünket még jobban, 
szorosabban az édes hazához, hogy mi is 
elmondhassuk a költővel: „Óh én szeretlek 
néma bánatodban, hazám ! szeretlek köny- 
nyeid között, égőn szeretlek özvegy-fátyo- 
lodban, nehéz keserved melybe öltözött. 
Bájlón mosolyogsz, mert bár sorsod kemény, 
él még a sír fölött is egy remény.“

* **
Afölött a sír fölött is, melybe hazánkat 

a győző hatalmasok lelketlenül, könyörte
lenül taszították, él még egy remény. Él 
még a föltámadás hite.

Jeremiás próféta miután kipanaszkodta 
magát, föltekint az égre s szívéből imád- 
ságos sóhaj tör e lő: .M iért felejtkezel el

—  érdeklődnek nagy kíváncsisággal 
a gyermekek.

—  Ott van, ahol van I Majd meg
látjátok, ha lesz, — mondja Piroska 
titkolózva s egyéb feleletet nem is 
ad a kiváncsi kérdezősködésekre.

Kisompolygott aztán az utcára s 
elment a negyedik szomszéd hajlékig, 
a galambos Bódi bácsi házáig. A 
deszkakerítés nyílásán bekukucskált 
az udvarra, aho l... u ra m fia l... mily 
csodás világot látott 1 Valóságos kis 
piese országot: ezernyi fehér és vál
tozatos tarka tollazatú galamb hazája 
volt a széles udvar és kert.

Piroska elmerengve, csodás meg
hatottsággal nézte, bámulta az ud
varon a galambházikók peremén és 
a háztetőn nyüzsgő, fel-alá szálló 
galambokat.

Figyelme leginkább egy kis hófe
hér galambra irányult, mely az utca 
felé repült s a vízvezetéki cső felé 
szállt.

Egy csavargó suhanc kavicsot vett 
föl az utca közepéről s a galamb 
felé hajította. Durva lélekkel vigyor
gott aztán, hogy a galamb hátára 
koppant a felhajított kavics.

A megrémült galamb ijedten szállt 
fel, be akart repülni, menekülni az 
udvarba, de erőtlenül lehanyatlott, 
alászállt az aszfalt járóra.

Piroska fájdalmasan felsikoltott s 
a sebzett galambhoz rohant, gyengé
den felemelte az asztfaltról, forró le
heletével melengeté a hátát, fejét és 
a csőre hegyét, amin, óh mily bor
zalom . . . egy csepp vér szivárgott ki.

Piroska szeméből köny buggyant. 
Merészen benyitott az utcaajtón a 
sebzett galambbal. Fehér szakállu, 
jóságos tekintetű öreg tír; a galam
bos Varga Bódi bácsi jött elébe s 
megdöbbenve tekintett a Piroska 
ölében levő, szenvedő galambjára.

—  Lássa, bácsi, lássa 1 nem vi
gyázott erre az aranyos galamkára

örökké rólunk? Elhagysz-e minket sok 
ideig ?“ Szomorú helyzetünkben ha szeme
inket az égre emeljük, a mi ajkunkon is 
a háborgó lélek panasza zokog fel keblünk
ből : „M iért felejtkezel el rólunk, elhagysz-e 
minket sok ideig?“ Óh mert úgy tetszik 
nekünk mostani helyzetünkben, mintha az 
isten is elfeledkezett volna rólunk, mintha 
Ő is elhagyott volna bennünket. . .  Gratza 
György, aki a szabadságharc történetéi öt 
terjedelmes kötetben dolgozta fel, annak a 
fejezetnek, melyben Windischgrätz táma
dásait s az oláhok erdélyi rablásait, mé
szárlásait írja le, azt a címet adta: „M ikor 
az Isten alszik.“ Körülbelül ezt a címet 
lehetne adni a történelem ama fejezetének, 
mely nemzetünk mostani sorsát fogja tár
gyalni Mert ehhez a hazánk testét szét
szaggató, ránk erőszakol! békéhez az Isten
nek, a krisztusi, keresztyéni szellemnek 
semmi köze. — De a szabadságharc tör
ténetírója, mikor az események során végig 
halad, az említett fejezetet azzal végzi b e : 
„mégsem alszik az Isten.“ Nekünk is bár 
úgy tetszik, mintha az Isten teljesen elfor
dult volna tőlünk, mintha aludnék s nem 
törődnék velünk, — történelmünknek e 
szomorú című, végzetesen gyászos fejezete 
hitem szerint előbb-utóbb azzal fog vég
ződni: „Mégsem alszik az Isten.“ „É l a 
magyarok Istene: hazánkat átölelve tartja 
atyai keze; midőn minket annvi ellenséges 
század ostromolt vak dühvei: ő  védelmeze. 
Nézzetek belé a történet könyvébe, minde
nütt meglátni vezérnyomdokát, mint a folyó
vizén által a nap képe áthúzódik rajta 
aranyhid gyanánt.“ Ehhez az élő Istenhez 
emeljük föl tekintetünket s ha eleinte bá
tortalanul hangzik is imánk, majd megta
lálja az lassanként az igazi hangot.

Lám, a próféta ajkán is mennyivel 
bátrabban, határozottabban folytatódik az: 
„Téríft meg Uram minket Tehozzád és 
mi megtérünk, újítsd meg a mi napjainkat, 
mint vala a régi időben“ . . .  „Téríts meg 
minket Tehozzád“ , — ez a helyes kérés. 
Ez ilik  a mi ajkunkra is. Mert nem az 
Isten fordult el tőlünk, hanem mi forduh- 
tunk el Ő tő le ; bűneink miatt van az ő

s most baj történt; megdobta egy 
rossz gyermek kaviccsal! — mondta 
Piroska váddal, fájdalmas szívvel.

Az öreg tír szeméből köny szivár
gott, amint meglátta a vérző ga
lambját.

—  Jaj, pogány világ, szívtelen 
népek! Vége szegény madárkámnak, 
elpusztul 1 Nem is tudok a kis szen
vedő jószágra nézni 1 ...  De ne kí
nozzátok 1 Add édes anyádnak...

—  Igazán?! Enyém lehet? ... Kö
szönöm szépen, bácsikám 1 —  ragyo
gott Piroska szemében s arcán az 
elragadó öröm fénye s megiramodott, 
tígy elrohant a galambbal, hogy 
elfelejtett búcsúzóul köszönni.

Ujjongva állított be otthon a ga
lambbal :

— Ügy-e, mondtam, tudtam én, 
hogy lesz galambunk! Van is ; itt 
van ni I . . .

—  Oh, be s zép !.. .  Mutasd a kis 
tubikát, Piroska 1 —  fogták körül a
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érésé, büntetése mirajtunk. Ezt beismerve 
zálljunk magunkba, térjünk Istenhez, hogy 
egyetmébe visszafogadva újítsa meg a 
íi napjainkat, mint volt a régi időben. 
Újítsd meg a mi napjainkat, mint volt a 
égi időben.“ Igen, Isten az, aki megújít
ana a mi napjainkat, visszahozhatja a 
égi jó időket; Ő az, aki még a csapásból 
> áldást fakaszthat számunkra s még ezek 
tán a mostani megprobáltatásos, válságos 
lök után is ránk virraszthatja az Ő ke- 
yelmének és jóságának napjait.

De másfelől meg örök igazság van ab- 
an a régi közmondásban: „Segíts maga- 
on, az Isten is megsegít.“ Azért midőn 
tsszasirjuk a múltat s szeretnők vissza- 
lítani a régi időket, nekünk is meg kell 
innünk a magunkét. Nekünk magunknak 

dolgoznunk, fáradnunk, küzdenünk kell 
jövőért. Az imára kulcsolt kezek páro

ljanak tehát munkás, szorgalmas és ál- 
azatkész kezekkel. Nagy feladat vár 
indnyájunkra: kicsinyre, nagyra, ifjúra s 
regre. A pártvillongásoknak, az ős turáni 
oknak meg kell most szűnnie. Kicsinyes 
dekeinket feledve azt keressük csak, ámi 
sszefűz bennünket. Nemzeti, társadalmi 
lekezeti torzsalkodásnak, visszavonásnak, 
.áthúzásnak nincs most helye. „A gyű- 
letnél jobb a tett, kezdjünk egy újabb 
etet; legyen minden/nagyar-utód külömb 
nber,; mint apja volt. Ily áldozat mindig 
abad, mert még neked virulnod kell óh 
>n, vagy — szégyen rögzik minden 
időn.“

. . . Ezt a ránk kényszerített, végzetes 
íkeszerződést Trianonban fundálták ki s 
ért trianoni békének nevezik. „Tria-non“ , 
tin szó; magyarul annyit tesz: „három 
;m“ . Tehát már nevében is kifejezi igaz- 
gosságának és létjogosultságának hár- 
as tagadását s ezáltal tarthatatlanságát, 
ninthogy három nem, három tagadó 
ócska reá a mi válaszunk, fogadalmunk 
reményünk is:
„Nem, nem, soha!“

4 szobás ház, mellékhelyiségekkel, 
sebb gazdasági épületekkel meg- 
itelre kerestetik. — Cím a kiadóban.

3tvérkék nagy bámulással, elragad- 
tással Piroskát.
—  Itt van ni, hisz látjátok 1 Nem 

abad ám hozzá nyúlni, mert'beteg. 
egdobta egy rossz fiú. De azért 
ajd meggyógyul, a jó Isten meg
n y itja . . .
Qondja van a mennyei Atyának 
égi madarakra és a tiszta gyer- 

skszívekre: meg is gyógyult a kis 
aér galamb. Piroska és a többi öt 
stvérkéje, addig-addig unszolták az- 
n az édesapát a galambházikó ké
réséért, hogy végre neki gyürkőzött 

apa: deszkát fűrészelt, fúrt, fara
it  fáradhatatlanul. Hanem mire. el
szült a galambházikó, eltűnt a ga- 
mb a háztól, visszarepült szülő- 
zájába, a Bódi bácsi galambor- 
ágába.
Piroska kétségbeesetten iramodott 

ána.
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Aggályos tünet.
Még a vörös uralom napjaiban 

történt, hogy e lap felelős szerkesz
tője körülbelül ilyen nyilatkozatot tett 
előttem: Ha ezek a gonosz napok vé
get érnek, evang. egyházunknak is 
el kell végeznie tisztító munkáját, ki 
kell zárnia kebeléből azokat, akik az 
idők változásával egyszerűen meg
tagadták a dajkáló édesanyát s egész 
nyíltan annak ellenségei közé szegőd
tek. Ettől a munkától számunk meg
csappanása sem riaszthat vissza, 
mert az eltávolítandó konkoly és 
polyva a mennyiséget apasztja le 
csupán, ellenben a minőség csak 
nyerhet ez által. Hadd lássa meg a 
világ, hogy evang. egyházunk halálos 
komolysággal fogja fel hivatását s 
elvetemült, istentagadó lelkekkel még 
látszólag sem vállal közösséget. Fe
dezzék fel végre, hogy érték, kitün
tetés a Krisztus egyházához való tar
tozás és ez az érték elvétetik azok
tól, kik megbecsülni nem tudják, vagy 
nem akarják.

Azóta már másfél esztendő telt el 
s e tekintetben alig tettünk valamit. 
A vihar elmúltával a megbocsátó 
szeretet álláspontjára helyezkedtünk, 
nyugodtan hagytuk a belső ellensé
get, mely csendesebbé lett ugyan, de 
lényegében meg nem változott. Ha 
már most azt kérdezzük : helyes volt-e 
ez az eljárásunk, a megtévedt, sok
szor rosszindulatú egyháztagok bün
tetlenül hagyása, a fegyelemnek nem 
gyakorlása, erre határozott nem-mel 
kell felelnünk. Ebbéli állításunkat 
megerősítik azok a tünetek, amelyek

—  Bácsi, édes bácsi! Ide repült 
az én galambom! Szépen kérem, adja 
vissza nekem!

—  Mutasd meg, leánykám, melyik 
a tied, hogy visszaadhassam ? —  
mondja az apostol arcú öreg Bódi 
bácsi szeretetteljes szavakkal.

—  Melyik is az enyém ? ? —  töp
reng a kis leány, a sok fehér galamb 
között keresgélve szemével. —  Az 
az enyém, ni, az a piros lá b ú ...  
vagy tán az a piros lábú I . . .

—  Jaj, kis báránykám, a többi 
galambnak is piros a lá b a .. .  Más
kép keressük a galambkádat! —  
mondá az öreg Bódi bácsi s kinyujtá 
a két karját viszintesen tartva, hívta 
magához a galambjait.

Nosza megmozdult a galambor
szág szárnyas, jámbor népe, amennyi 
csak Bódi bácsi karjára, vállára és 
fejére fért, reá szálltak, beborították
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egyházunk nem kis kárára és szo
morúságára egyes gyülekezeteinkben 
előfordulnak, ahol a methodisták és 
baptisták hódítanak s csalják át ma
gukhoz híveink közül ép azokat, akik 
komolyan fogják fel Istenhez való 
viszonyukat. Toborzó munkájukban 
egyik fő-fő érvül a fegyelem hiányát 
hangoztatják. Erre hivatkozott az a 
kilépő egyháztag is, ki arra a kér
désre, mi vezette őt egyházunk meg
tagadására, így válaszolt: >Az a kö
rülmény, hogy nem látjuk az evang. 
egyházban a bűnösök megrendsza- 
bályozását, a fegyelem gyakorlását, 
meg az, hogy lelkészünk nem tud 
nekünk annyi táplálékot nyújtani, 
amennyire szükségünk volna.« Nem 
mondom, hogy az illetőnek igaza volt. 
Távol van tőlem bármely lelkész te
hetségének elbírálása. De ezt az egyet 
legyen szabad kimondanom : aggályos 
tünet ez, amely kell, hogy gondol
kodóba ejtse az egyház minden mun
kását s felébressze lelkűnkben a ret
tenetes nagy felelősség tudatát Nagy 
memento ez mindazoknak, akik az 
Úr ügyével foglalkoznak, akikre egy- 
egy gyülekezetben a hívek százai, 
talán ezrei bízattak, vagy akik ilyen 
megbízatás után vágyakoznak. Azt 
jelenti ez, hogy a szent Istennek je
lenlétében szigorú önvizsgálat alá 
vessük magunkat, számoljunk minden 
képességünkkel, feleletet kérve ma
gunktól erre a kérdésre: tudunk-e 
annyi táplálékot nyújtani az igazsá
got éhező és szomjuhozó lelkeknek, 
amennyire szükségük lesz? És ha 
úgy érezzük, hogy az Úr segedel
mével ezt meg tudjuk tenni, meg is

teljesen. A többi pedig a földön cso
portosult körülötte, egy kicsi fehér 
galamb kivételével. Az ugyanis Pi
roska vállára szállt .

—  Meg van, itt van ! Ez az én 
galambom ! —  rebegte Piroska öröm
től áradt boldog szívvel. Haza szaladt 
a fellelt galambjával s bebujtatta az 
elkészült házikójába.

Másnap ismét megszökött a kis 
fehér galamb, néhány perc múlva 
azonban visszarepült másodmagával: 
egy másik fehér galambbal.

—  Piroska elragadtatással nézte, 
bámulta a galambja párját, majdan 
tapsikolt, táncolt, kacagott örömében.

— Édesapám, édesanyám I Jöjje
nek ham ar! Nézzék csak, nézzék, 
most már két galambom van I A jó 
Isten is küldött nekem, hogy legyen 
párja az enyémnek. . .
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téve azt, mégis akadnak, kik beteges 
vágyból, feltűnési viszketegségből a 
szektáskodás felé hajlanak, zárja ki 
őket illetékes egyházi hatóságunk, 
mielőtt ők hagynának el bennünket. 
Ne várjuk meg, hogy egyházat ké
pezzenek az egyházban és egy szép 
napon tömegestül hagyjanak fa
képnél bennünket. Ha azt akarjuk 
tehát, hogy az ilyen aggályos jelen
ségek eltűnjenek onnan, ahol vannak, 
talajt ne találjanak ott, ahol még 
nincsenek, akkor mélyedjünk el, él
jünk benne az Istennek igéjében, 
hogy az éhező lelkeknek tudjunk mit 
adni s ne legyünk szemethunyók, 
megalkuvók az emberi gonoszságok 
előtt. h . S.

Masiniszta-élet.
Ir ta : M olnár Kálmánná.

Benn meleg van, künn háborog, 
Sötétéjben vonat robog;
Úgy dübörög, zúg, zakatol,
Rút viharral büszkén dacol . . .
Szól a mozdony vezetője,
Míg ráfigyel a fű tő je :
„Nehéz lesz az utunk, fiam, 
Végállomás, hej, messze van!“ 
Felelősség terhe nyomja,
Önmagára semmi gondja . . .
(Süvölt észak fagyos szele,
A lélek is remeg bele)
Dacolva néz az időre,
Mert a je lszó: Csak előre!

Bent a kocsik belsejében 
Puha pamlag lágy ölében 
Szundikálnak az utasok,
Hosszú az út, az óra sok.
Ki közűlök ébren vagyon,
Zúgolódik igen nagyon:
„Szörnyű id ő ! . . .  Rút fergeteg ! .  . . 
Hül a kupé . . . Máris hideg!
Mért nem fűt a masiniszta ?
Tán elaludt, az ebadta?!“
Szegény, szegény masinisztát 
Szidják, mint a világ rosszát.
Pedig annak melege van!
Hej, biz’ arra száz oka van . . .

„Rakd a tűzet, Lajos fiam, 
Végállomás még messze van,
Nehéz az út, gátol a szél,
S minden percben érhet veszély.“ 
Kihajol az éjszakába,
Havas eső szembe vágja; 
összecsapzik a bajusza,
Arca kormos, haja kusza;
Verejték ül homlokára,
Bár a hideg lelkét járja.
Meg is borzong kis időre,
De a jelszó: Csak előre!

Benn meleg van, künn- háborog,
Sötét éjben vonat robog . . .
Valahol az éjszakában 
Kis szobában mécsvilág van;
Két kis gyermek alszik szépen 
Angyaloknak az ölében.
Imádsággal zárult szemük,
„Jó Istenkém, szépen kérünk,

Jó apuskát tartsd meg nékünk!“ 
Anyjok sóhajt, könnyet tö rö l:
„K i mindnyájunkra őrdököl,

gondviselő jó Istenünk, 
rizd meg őt, tartsd meg nekünk; 

Vezesse öt védő kezed 
S minden veszélytől mentse meg !J

Szívből fakad sóhajtásuk,
Égbe száll az imádságuk,
S fönt a mennyben meghallgatják, 
Megőrzik a masinisztát.

A halál városa.
Egy német hadifogoly, aki egy éven át 

Moszkvában élt, mint a szovjetkormány 
alkalmazottja, a napokban visszatért Ber
linbe és Moszkva életéről a következő 
megrázó részleteket beszélte e l:

— Moszkvában a vízvezeték már egy 
év óta nem működik és a kevés kutnál 
sorfalat kell állni a vízért. Fa egyáltalában 
nincs, csak a szovjetalkalmazottak és a 
kórházak részére. A lakosság már régóta 
bútorait tüzeli A tél borzalmait leírni nem 
lehet. A szó szoros értelmében megfagy
nak az emberek a kegyetlen moszkvai télben.

— Nekem 6000 rubel fizetésem volt, 
de a valamire való megélhetéshez havi 
40—50 ezer rubel szükséges. Ezért min
denki kereskedik valamivel, még a gyer
mekek is. A szovjetkormány minden gyér-* 
mek részére 30 deka kenyeret oszt ki. 
Akárhányszor megtörténik, hogy a gyermek, 
aki amúgy is elsatnyult a rendszertelen és 
hiányos táplálkozás miatt, kimegy az ut
cára és eladja a 30 deka kenyeret, amely
ért 500 rubelt is kap. A keieskedések zárva 
vannak. Ehelyett van egy nagy elárusító- 
hely, ahol az úgynevezett burzsoázia árulja 
utolsó bútor- vagy ruhadarabját. Az eláru
sítók között akárhány grófnőt vagy herceg
nőt látni, így a Mescserszky hercegnőt és 
ócska ruháikban kínálják megvételre emlék
ként őrzött értéktárgyaikat.

— Vásárló mindig akadt. A szovjetal
kalmazottak és vörös katonák, akiknek 
millióik vannak és akik fejedelmi módon 
élnek, mindent összevásárolnak és hogy 
biztonságba tegyék, rejtett helyeken elássák, 
így Moszkvában és Moszkva körül ma már 
milliárdokra menő érték van a föld alá 
rejtve. A ruha ára óriási. Egy finom angol 
szövetből készült ruha ára 200,000 rubel. 
Az úgynevezett uraságoktól, népbiztosok
tól, szovjetalkalmazottaktól levetett ruhát 
40—50.000 rubelért árulják. Ezeket a ru
hákat viselik az úgynevezett burzsoák.

— A közlekedés siralmas. Egy bérko
csis a tízperces fuvarért 5000 rubelt kö
vetelt. Telefon csak a szovjetalkalmazottak 
és népbiztosok lakásán van.

— A lakosság hihetetlen szenvedéseket 
él át. Az éhség, fagyoskodás és vízhiány 
folytán a szomjúság miatt napról-napra 
szaporodik a halálesetek száma. A szovjet- 
uralom óta Moszkva lakóinak száma 
800,000-rel fogyott. Még látni is borzalmas, 
hogy az emberek a hátukon viszik a teme
tőbe hozzátartozóik holttestét, mert a ko
porsóban való temetés tilos. A szovjettör
vények szerint tilos a temetési szertartás 
és ezért mindenki maga ássa meg a sirt 
és temeti el ke'dves halottját. Csak a szov
jetalkalmazottaknak engedik meg, hogy a 
közös koporsóban vigyék ki hozzátartozóik 
holttestét a temetőig, ahonnét a koporsót 
ismét visszaviszik és elzárják.

— így fest a moszkvai élet nagyjában, 
amelyet sokan el sem akarnak hinni. Pedig 
Moszkva a szenvedések városa, bár ott 
székel a világot boldogítani akaró szovjet
kormány.

Fizika és hétköznapi élet.
A munka fogalma. (Folyt.)
Ir ta : Vámos Sándor.

Munkavégzés tekintetében nem 
egyformák az emberek. Két úgy
szólván egyforma képességű em
bernél sokszor azt tapasztaljuk, hogy 
az egyik alig végez munkát, a másik 
pedig csupa tett. Ez utóbbiról azt 
szoktuk mondani, hogy tetterős, eré
lyes, energikus. Tehát, hogy valaki 
sok munkát végezzen, nem elég hogy 
ereje legyen hozzá, hanem szükséges, 
hogy erélye, energiája, munkaképes
sége legyen.

Ugyanezt tapasztaljuk az állatok
nál, a természeti erőknél is. Egy fel
húzott óra rugója és egy lejárté 
ugyanaz, mégis az utóbbi nem képes 
mozgásba hozni az órát. Egy tó vize 
és valamely folyó egy részének vize 
lehet ugyanaz a mennyiségű, mégis 
a tó nein képes malmot hajtani, a 
folyó vize igfn. Ezt a különbséget 
az embernél az energia szóval jelle
meztük, s ugyanezt tesszük a többi 
esetben is. A folyó vizének a felhú
zott rugónak az ereje mellett ener
giája is van, azaz képessége, hogy 
munkát végezzen.

Már most a fizika, amely éppen 
a természetben az élettelen tárgyakon 
végbemenő változások szabályait, 
törvényszerűségeit keresi, az erő, a 
munka, az energia fogalmait tette 
meg vizsgálódásai alapjává.

Szerinte minden változás munka
végzéssel jár. E munkát végzi vala
mely erő, !:i megfelelő munkaképes
sége, energiája van.

Törvényszerűségeket azonban csak 
úgy találhatunk, ha a változásoknál 
szereplő erőket, a végzett munkákat 
összehasonlítjuk, vagyis mérjük. Ezért 
mondottam, hogy megfigyelve a fizi
kust munkájában, azt találjuk, hogy 
főfoglalkozása a mérés.

Hogyan mérjük már most az erőt, 
a munkát. Újra csak a hétköznapi 
élethez fordulunk.

Erősebbnek azt az embert mond
juk, aki nagyobb terhet, súlyt bír el. 
Aki 60 kg. súlyt tud felemelni, kétszer 
oly erős mint az, aki csak 30 kg.-t 
tud emelni. Az emberek erejét tehát 
a felemelt súllyal mérhetjük. De
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ugyanazt tehetjük az állatoknál és 
minden erőnél, csak alkalmas beren
dezéssel súlyt kell viliik emeltetni. 
Az erőket tehát azokkal a súlyokkal 
mérjük, amelyeket emelni tudnak. 
Beszélünk 2 kg., 10 kg. erőről vagyis 
erők, amelyek éppen 2, 10 kg.-ot 
tudnak felemelni.

Hasonló módon állapítjuk meg a 
munka mértékét is, csak az életből 
vett egyszerű példát kell megfigyel
nünk, mikor mondjnk a munkát na
gyobbnak vagy kisebbnek. Egyszerű, 
ha nem is könnyű munka például a 
zsákhordás. Ha 80 kg.-os szemes
zsákokat kell vinnünk egy épület első 
emeletére, kétszer akkora munkát 
végzünk, mintha csak 40 kg.-osok a 
zsákok. De kétszer akkora a munka, 
ha ugyanazokat a zsákokat az első 
emelet helyett a másodikra vagyis 
mondjuk 4 m. helyett 8 m. magas
ságra hordjuk. A zsákhordó munká
ját tehát kifejezhetjük a kg.-ok és 
méterek számával vagy mint röviden 
mondani szokás, kgméterekkel, vagyis 
azzal, hogy hány kilogrammot hány 
méter magasságra vitt.

A munka mértéke tehát a kilogr.- 
méter, vagyis az a munka amit vég
zünk midőn egy kg. súlyt 1 méter 
magasságra emelünk.

Mondottuk azonban, hogy minden 
erővel emeltethetünk súlyokat, tehát 
minden erő munkáját kifejezhetjük 
kgmokban. 75 kg.-méter munkát vé
gez pl. valamely gép, ha 75 kg. súlyt 
emel egy méter magasságra. Ha most 
nem súlyt emel, hanem más munkát 
végez a gép, de teljesen úgy jár, mint 
járt akkor, mikor a súlyt emelte, azt 
mondhatjuk, hogy ugyanolyan értékű 
munkát végzett mint a súlyemelésnél, 
hiszen éppen úgy járt, azaz dolgozott. 
Még világosabb lesz ez egy példán. 
Tudjuk például, hogy villamosáram
mal képesek vagyunk mótort hajtani, 
világítani. Ha mótort hajt az áram, 
akkor a mótorral súlyt emelhetünk, 
tehát kifejezhetjük munkáját kg.-méte- 
rekben. Ha most ugyanaz az áram 
súlyemelés helyett világít, azt mond
hatjuk, hogy a világításnál végzett 
munkája ugyanolyan értékű mint a 
súlyemelésnél, tehát szintén kg.-mé- 
terekben mérhető.

Ugyanazt a munkát gyorsabban és 
lassabban is végezhetjük. Ha az időt 
is tekintetbe vesszük, amely alatt a 
munkát végeztük, akkor teljesítmény
ről beszélünk. Annál nagyobb valaki
nek a teljesítménye, minél nagyobb 
munkát végez ugyanazon, idő alatt,* 
mondjuk egy óra alatt. Amint az em

bernél, úgy a gépeknél is beszélünk 
teljesítményről. Annál nagyobb telje
sítményűnek mondjuk a gépet, minél 
nagyobb munkát végez másodpercen- 
kint. A teljesítményt lóerőkben szok-  ̂
tűk kifejezni. Egy lóerős az a gép, 
mely másodpercenkint 75 kg.-méter 
munkát képes végezni, vagy másod
percenkint 75 kg.-ot tud 1 m. magas
ságra emelni, vagy ezzel egyenlő ér
tékű munkát szolgáltatni. A lóerő 
elnevezés onnan származott, hogy 
egy lónak átlag az a teljesítménye. 
A gépeken H. P.-vel szokták a lóerőt 
jelölni, amely az angol ló =  horse 
(hórsz) és erő =  power (paur) kezdő
betűi.
' Ily módon jutott el a fizika a 
munka, erő, energia fogalmaihoz és 
azok méréséhez a hétköznapi életből.

(Vége.)

Olvassuk a bibliát.
Zsolt. 119, 105.:

Hol b ib lia  a házban nincs,
H iányzik ott a legfőbb kincs.
Tanyát a sátán ütött ott,
De isten nem lel hajlékot.

Mária.
Dec. 13. Lukács 2 . 41—48. Mária nappal 

észre sem vette Jézus távollétét, csak este 
érezte hiányát. M i is, míg derült fölöttünk 
életünk ege, míg e föld munkája leköt, 
sokszor nem érezzük Jézus hiányát. De 
ha besötétedik, ha baj van, ha a fö ld i 
munkával sem köthetjük le minden figyel
münket, akkor igen nehéz Jézus nélkül 
élni. Sohsem eresztem el szemeim elől 
Megváltómat.

Dec. 14. Lukács 2 . 49—51. Jézus gyer
mek volt, Mária az anyja volt s Mária 
mégis meghajolt Jézus szellemi felsőbb- 
sége előtt. Ha nem értek meg valamit 
Jézus szavaiból, az csak az én értelmem 
parányi voltát mutatja s nem Jézus téve
dését. Tudok-e várni, míg megértem?

Dec. 15. János 2 . 1—5. M ária jó t akart: ’ 
segíteni a zavarba ju to tt háznépen s a 
legtermészetesebb anyai érzésnek engedett 
akkor, m ikor a fia dicsőségét akarta meg
mutatni s talán annak fényében maga is 
sütkérezni. Jézus visszautasítását mégis 
engedelmesen fogadja, mert tudja, hogy 
minden úgy jó, ahogy Jézus akarja. Hogy 
viselem el én tőle leghelyesebbnek talált 
terveim s legtermészetesebbnek gondolt 
érzéseim visszautasítását?

Dec. 16. Máté 1 2 . 46—50. Jézus meg
tanítja Máriát, hogy Isten országának ér
deke fontosabb minden családi érdeknél. 
Az én életemben is?

Dec. 17. János 19.86. Mária számára 
rettenetes lehetett ott a keresztfa alatt 
állani s mégsem olvassuk sehol sem róla, 
hogy kétségbeesett fájdalommal telejajgatta 
volna a Golgothát. Nem* akarta tetézni 
még ezzel is a fia fájdalmát. Szeretető 
legyőzte fájdalmát. Eszembe ju t-e  szenve
désemben a hozzámtartozóim kíméletének 
kötelessége ?

Dec. 18. János 1 9 .28— ít. Azt mondják, 
hogy keserű a kegyelemkenyér, ha szívesen 
adják is. Mária mégis alázatosan elfogadja. 
Elmegy Jánoshoz. Van-e bennem elég 
alázat ahhoz, hogy engedjek magammal jót 
tenni ?

Dec. 19. Apostolok cselekedetei 1 . 13—14. 
Mária a keresztyének békés, egyakaratú, 
imádkozó társaságában bizonnyal vissza
nyerte szíve nyugalmát! A mennyország 
előize e z !

H E T I  K R Ó N I K A .
A nemzetgyűlés alig hogy újból meg

nyílt, máris elnapolták. Az történt ugyanis, 
hogy a pénzügyminisztert saját pártja a 
pénzintézeti központ részletes tárgyalása 
alkalmával leszavazta s Ereky Károly mó
dosítását fogadta el s ez az eljárás teljes 
kormányváltságot idézett elő. A pénzügy- 
miniszter indulatosan hagyta ott a termet 
mondván egy csoport képviselőnek: „Ezt 
így nem lehet tovább csinálni. Ha a kor
mánypárt örökösen kabaréjeleneteket akar 
rendezni, keressen hozzá magának más 
pojácát.“ Korányi lemondásival szolidari
tást vállalt az egész kormány. Teleki m i
niszterelnök bejelentette az összkormány 
lemondását. A kormány a kormányzó meg
bízásából tovább viszi a kormányügyeket. 
Lapunk zártáig még nincs kinevezve az 
új kormány.

A legfontosabb probléma a válság meg
oldásánál kétségkívül a királykérdés. A 
kormányzópárt agrár demokrata tagjai az 
alkotmányjogi kérdéseknek, tehát a k irá ly
kérdésnek is sürgős megoldását követelik.

A kormányzópárt ülésén nagyatádi Szabó 
nyíltan ki is mondotta, hogy a pártban az 
egyetlen ütközőpont a királykérdés. Meskó 
Zoltán előterjesztette az intéző bizottság 
határozati javaslatát, mely azt kívánja, hogy 
mondja k i a párt, hogy a nemzeti független 
királyság elvi álláspontján áll és a prag
matika szankciót megszűntnek tekinti. A 
párt ilyen értelemben határozott.

Fékezzük meg az ifjúság mulató 
vágyát. A háború romboló hatalmát érzi 
az egész világ. A bűnözés ijesztő módon 
növekszik. Éhség, nyomor mindenfelé. — 
Egyenesen visszataszító azért az ifjúság 
mulató vágya ebben a szomorú országban, 
hol máma nem mulatni, hanem dolgozni 
kellene mindenkinek.

Soha jobbkor hangzott el azért Vasvár
megye törvényhatósági ülésén Kincs István 
in te lm e: fékezzük meg az ifjúság mulató 
kedvét. Egy alkoholtól, nikotintól megmér
gezett, csak élvezeteket hajhászó, dorbé- 
zoló, kicsapongó nemzedéktől nem remél
hetjük Nagy Magyarország föltámadásáí.

Angol szindikátus földgázforrásaink 
kiaknázására. A trianoni béke mérhetet
len gazdaságtól fosztott meg bennünket, 
meghagyott koldusgunyánk foszlányait pe
dig nyomorúságunkban egymásután kell 
idegen kézre juttatnunk. Érdély gazdag 
földgázforrásai elvesztek az egbeli gazdag 
forrásvidékekkel együtt és előzetes kísér
letezések nyomán most már csak az a re
ménységünk maradt meg, hogy a Nagy 
Magyar Alföldön és a Dunántúlnak a Ba
latontól délre fekvő területein földgázhoz 
és ásványolajhoz fogunk jutn i. Ezekre a 
területekre kell most fokozott erővel ma
gunkat rávetnünk, minthogy azonban ehhez
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sincsen elég anyagi erőnk, két kézzel kel
lett kapnunk annak az angol pénzcsoport
nak az ajánlatán, amely a kutató munkák 
elvégzésére és siker esetén a kitermelés 
azonnali megkezdésére irányult. A londoni 
szindikátus élén D ’Arcy Exploration Com
pany Lim ited londoni cég áll, amely B ritt- 
Magyar Ásványolaj- és Földgáz-Részvény
társaság címen létesít majd vállalatot az 
esetleges kitermelésre.

EGYHÁZI k ö z é l e t .
KÉRELEM. A hátralékos előfizetőket 

tisztelettel kérjük a hátraléknak szives 
beküldésére. A kiadóhivatal.

Egyetemes gyűlés. Ev. egyházunk dec. 
9-én tartotta ez évi rendes közgyűlését 
Budapesten. Ugyancsak ez alkalommal volt 
a közgyűlése az országos lelkészegyesü
letnek s a Luthertársaságnak. A közgyűlé
sek lefolyásáról, érdemleges határozatakról 
lapunk legközelebbi számában fogunk rész
letesen megemlékezni.

Sántha ünnepély Budán. A budai 
Mária Dorottya Ev. Nőegyesület szép 
Sántha ünnepélyéről már megemlékeztünk, 
Ezúttal érdemesnek tartjuk Farkas Győző 
ev. vallástanár, egyesületi titká r megható 
üdvözlő beszédéből a következőket meg
örök íten i: .Dunántú l népe magáénak volt 
egy igaz magyar férfiút, Dunántúl evan
gélikus tábora a magáénak vall egy ősz 
lelkipásztort s azt ünnepli . . . Á lljunk 
meg egy pillanatra, ünnepeljünk mi is, mert 
Sántha a mienk is, szelleme ledöntötte 
egy gyülekezet, egy kerület korlátáit, ő  a 
mienk is az egyetemes magyarságé.“

Negyven éve tanító. Koczor Márton 
az alsósági ev. gyülekezetnek érdemes 
tanítója november 21-én töltötte be alsó
sági tanítóskodásának 40 dik esztendejét. 
Koczor Márton a régi, egyházias szellemű 
tanítóink közül való. A népnevelés terén 
hervadhatlpn érdemeket szerzett magának. 
Az ő iskolája, az egyház veteményes kertje 
volt mindenkor. Megnem fáradva a nehéz 
munkában, magasztos hivatását ma is régi 
búzgósággal végzi. A gyülekezet Nagy Sán
dor lelkész elnöklete alatt tartott közgyű
lésen fejezte ki személye iránt érzett sze
rétét, ragaszkodását.

A magunk részéről a legjobb kivánatok- 
kal üdvözöljük Koczor Márton tanítót, éle
tére, munkájára továbbra is Isten megáldó 
kegyelmét kérjük.

A protestáns Országos Árvaház im 
már hatvan éve teljesít kulturális és szo
ciális téren áldásos tevékenységet és fönál- 
lása óta több ezer hasznos munkását 
nevelte a társadalomnak, akik közül sokan 
kiváló állást töltenek be a közéletben. Az 
árváknak ez a menedéke méltán megérdemli 
a nemesszívö emherek támogatását, hogy 
a jövőben is megfelelhessen nemes föla
datának.

Aggályos tünet. Vettük s egyenlőre 
minden megjegyzés nélkül közöljük a kö
vetkező sorokat:

Nagytiszteletü Úr 1
Miután a papunk nem tartotta érdemes

nek a Sántha-féle júbileum i ügyet a gyüle
kezettel még csak közölni sem, én egy 
szegény földműves, külön postautalványon 
90 koronát küldők.

Alázatos szolgája: --------

Végre idehaza. Joós Géza az alsósági 
gyülekezet másodtanítója, sok hányattatás 
s hat esztendei raboskodás után Oroszor
szágból haza érkezett s jó egészségben el
foglalta hivatalát. Melegen üdvözöljük.

Rábaszentandrás. Németh József és 
Hegedűs Rozália sobori lakósok, egybeke
lésük alkalmával a rábaszentandrási egy
háznak harangalapra 400, sobori leányegy
háznak Harangalapra 1000 kor. adomá
nyoztak. özv  Gáncs Józsefné néhai édes
anyja Balás Jánosné emlékére, a rábaszent
andrási egyháznak 400 koronát adomá
nyozott. Fekete Sándor és neje Dömötör 
Eszter, Egyedkitéröi lakosok, néhai Fekete 
István és Dömötör Juliánná emlékére kö
vetkező adományokat tettek a rábaszent
andrási gyülekezetben: Templomra 500, 
Iskolára 500, Harangalapra 200, Lelkésznek 
200, Tanítónak 200, Gyámintézetre 100, 
Temető gondozásra 100, Egyházfinak 30, 
Póstadíjra 20, Harangszó terjesztésére 50, 
összesen 1900 koronát.

A m agyar nye lv  k it il tá s a . Az iglói 
evangélikus gimnázium megnyitását a cseh 
kormány a következő feltétellel engedé
lyezte : A gimnázium első és második 
osztályában ebben a tanévben az összes 
tárgyakat szlovákul keli tanítani. A I i l— V ili. 
osztályokban az összes tárgyak németül 
tanítandók. Az 1921—22. tanévtől kezdve 
az összes osztályokban, tehát I —VIII-ig , 
egyes tárgyak szlovákul, a többiek pedig 
németül tanítandók.

F arád . Harangalapra: Gere Bálint
Csornáról 100, Turcsányi Sarolta, Payr 
Sándorné esküvője alkalmával 100, Szűcs 
Gyula és Czirák Ilona esküvőjük alkalmával 
200, ugyanekkor templomi gyertyákra Szil- 
vásy Kálmánná 50, Hegyi M ihály Rábata- 
másiból, leányának Hegyi Irénnek esküvője 
alkalmával ifjú  Bors Géza farádi egyház- 
taggal,f  harangalapra 1000 koronát adott.

A k is b a b o ti ág. hitv. evang. egyház- 
község november hó 21-én Luther-szövet- 
séfei ünnepélyt tartott. A szövetség célját 
Horváth Béla csikvándi lelkész ismer
tette tartalmas lélekemelő beszéd keretében 
a templomot zsúfolásig megtöltött hívek 
előtt. Gerencsér Irma Varga G yuláné: 
„ Győzelem“ , Egyházy Sándor Pálmai La
jo s : „a W artburgi tin ta fo lt“ című költe
ményét szavalta. Az ünnepély a hívek buzgó 
éneklése és a helybeli lelkész kezdő és 
befejező imája keretében fo lyt le.

A rábabogyosz ló i leányegyház nov. 
28-án ádvent első vasárnapján délután 
szépen sikerült Luther-szövetségi ünnepélyt 
ta rto tta  következő m űsorral: 1. Közének: 
Erős vár a mi Istenünk. 2. Im a : Mondotta 
Varga József lelkész. 3. Jöve l Megváltó“ . 
Szavalta: Kiss József. 4. Luther-szövet- 
séget ismertető beszéd. T a rto tta : Varga 
József lelkész. 5. Ének 2 hangon. „M in t 
kószál a tengerben á l l . . . “ stb. Énekelték 
az iskolás gyermekek. 6. „Lu ther". Szavalta: 
Remete Bözsi. 7. „Ne csüggedj el kicsiny 
sereg“ . Énekelték az iskolás gyermekek.
8. Zaró im a: Mondotta Varga József lelkész.
9. Hymnus. Az énekeket Fodor Lajos ál
lami tanító vezette. O ffertorium 100 kor. 
volt, mely a Luther-szövetség pénztárába 
beküldetett.

Sárvárott ugyancsak november 28-án 
alakult meg a leányegyesület és annak 
kebelében a női énekkar, mely működését 
m indjárt meg is kezdette. Elnök le t t : Berke 
Böske.

CSALÁDI ÉRTESÍTŐ.
Eljegyzés. Győrffy József leányát, llus- 

kát, Bobán eljegyezte M óritz Sándor pénz
ügyőri fővigyázó Radafalváról.

ä  i i  i  í - t  ü : k . sí

Új naptárak. Csűrös István szerkesz
tésében megjelent a „M agyar Keresztyének 
Naptára“ , amely a naptári részen kívül sok 
szép költeményt, elbeszélést, egyéb cikket 
és 36 képet tartalmaz. A szerkesztőn és 
dr. Csia Sándor főmunkatárson kívül írtak 
a naptárba Vargha Gyula, Vargha Gyuláné, 
Podmaniczky Pálné báróné, Vargha Tamás, 
Konrád György és mások. A hosszabb 
cikkek közül megemlítjük a következőket: 
„Arany Jánosról“ , „A k i tökéletesen követte 
az U ra t", „Képek Indiából és Kínából", 
„Az én megtérésem", „Félremagyarázott 
b ib lia i helyek“ stb. A naptár bő ismertetést 
közöl a magyarországi evangéliumi egye
sületekről.

A változatos és gazdag tartalmú, evan- 
géliomi szellemű naptárt a Bethánia-egylet 
adta k i s nála rendelhető m eg: Budapest 
Gyulai Pál-u. 9. Ára 18 K, és postadíjra 
példányonként 1 kor. 10 fill. Ugyancsak 
megjelent C s ite  K á r o ly  I r r e d e n ta  K is  M e 
s e n a p tá ra , amely a naptári részen kívül 
több szép mesét foglal magában. Különösen 
gyermekeknek ajánlható. Megrendelhető a 
szerkesztőnél Körmenden (Vas m.) Ára 10 
korona.

Tisza Istvánról nevezik el Győr vá
ros főterét. A város most tartott közgyű
lésén teljes egyöntetűséggel elfogadták 
Fischer Gyula dr. indítványát, mely szerint 
a városháza előtti díszes térséget Tisza 
István-térnek nevezik el.

Vasvármegye tiltakozó közgyűlése.
Vasvármegye közönsége törvényhatósági 
közgyűlésén Cziráky József gróf főispán a 
béke jóváhagyása ellen tiltakozó szavait a 
magyar Hiszekegy elimádkozásával fejezte 
be. A megyei folyóügyek elintézése után 
a vármegye feliratban üdvözölte Csáky 
Imre gróf külügyminisztert s egyszersmind 
felkérte, hogy minden erejét felhasználva, 
dolgozzék Nyugatmagyarország megtartása 
érdekében.

Vagyontalan hadiárvák karácsony
fája. Csonka-Magyarországon ez évben 
mindenkinek szomorú lesz a karácsonya. 
Ám talán a legszomorúbb az árváké, akik
nek atyját, fentartóját, mindenkijét a háború 
forgószele seperte el. Ezekre a szerencsét
lenekre gondol a Hadirokkantak, Hadiöz
vegyek és Hadiárvák Nemzeti Szövetsége, 
amidőn Zsófia kir. hercegnő védnöksége 
mellett gyűjtést rendez karácsonyfájukra.

Nagy vasú ti szerencsétlenség C inko- 
tán . Borzalmas szerencsétlenség történt a 
cinkotai helyiérdekű vasút vonalán. A Bu
dapestről Gödöllőre haladó utolsó, zsúfo
lásig megtelt személyvonatba beleszaladt 
a 326-os számú tehervonat A helyiérdekű 
vasút kocsijait a teljes gőzzel robogó teher
vonat fölfordította és a tehervonat az ösz- 
szeütközés folytán fölrotífcant kazánja a 
föl borult vonatot lángbaborította. A katasz
trófának áldozata egy halott, két súlyosabb 
és tízankét könnyebb sebesfiit.
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Ausztria  lisz te t kér kölcsön Német
országtól. Az osztrák kormány azt kérte 
a német kormánytól, hogy kölcsönözzön 
Ausztriának hatszáz vaggon lisztet. Mihelyst 
Ausztria a már jelzett amerikai lisztkülde
ményeket megkapta, természetben adja 
vissza Németországnak a kölcsönzött lisztet.

Cseh leg ion isták „rendet csiná ltak“ . 
A cseh légionáriusok Turócszentmártonban 
rendcsinálás ürügye alatt behatoltak körül
belül száz magyar, német és tót család 
házába és itt törtek, zúztak és a lakókat 
kilakoltatták. Az 'így kiürített lakásokba 
cseh bolysevikokat helyeztek be. Aki a 
légionáriusok garázdálkodásának ellene 
mert szegülni, azt letartóztatták.

Papirbom bák a porosz tartom ány- 
gyűlésen. A porosz tartománygyűlésen az 
atkotmányjavaslat elfogadása igen viharos 
jelenetek közepette történt meg. Kaufmann 
német nemzeti képviselőnek beszéde köz
ben papirbombákat dobtak a fejéhez. A 
lármás jelenetek egymást érték.

T ro ck ij 80 m illió  aranyrubelje.Trockij 
80 m illió aranyrubelt vitt ki Oroszország
ból. A pénzt Buenosairesben a Rio de Plata 
banknál helyezte el a maga nevére szóló 
folyószámlára. Az összeg rendeltetése való
színűleg az, hogy Délamerikában és az 
Egyesült Államokban propaganda-célokra 
szolgáljon. Az is meglehet, hogy Trockij a 
maga számára biztosította a pénzt arra az 
esetre, ha a tanácsrendszer összeomlik.

Herczesr Ferenc képes folyóirata, az Uj Idők leg
újabb számában Csathó Kálmán érdekes regényén 
kívül elbeszélést közöl Kosáryné Réz Lolától, Lövik 
Károly irodalmi hagyatékából és Vasov Ivántól a 
jubiláló híres bolgár írótól. A versek közül kiemel
jük Végvári erővel teljes irredenta költeményét, 
amely a Kisfaludy-Társaság felolvasó ülésén nagy 
sikert aratott é§ egy új magyar költőnek, Környey 
Paulának „Az Ősz' című szép versét. Lyka Károly 
és Lőrinczy György írt cikket e számban, amely az 
1921. évre szóló Mikszáth Almanachról is közöl is
mertetést. Mednyánszky: „Tél“ című híres képének, 
Sidló Ferenc Kratochvill ezredesről készített szobrá
nak és Zilahyné új síremlékének mása, valamint 
Mühlbeck Károly elmés rajzai teszik teljessé a la
pot. Az Uj Idók előfizetési ára 1921. januártól kezdve 
egy negyedévre 50 korona. Az új előfizetők a díszes 
karácsonyi számot díjtalanul kapják meg. A lap ki- 
adóhivatala: Budapest, VI., Andrássy-ut 16.

Rövid hírek. A buigár külügyminiszter 
nyilatkozata szerint Bulgária nem lépett be 
a kisántántba. — Franciaország tavaszig 
új bolseviki-ellenes hadsereget szervez. — 
A sinnfeinek Londonba tették át főhadi
szállásukat. — Jugoszláviában a lezajlott 
képviselőválasztások alkalmával megválasz
tottak többek között 42 kommunistát. — 
A pétervári viziműket felrobbantották. Emi
att eddig 700 emberen hajtottak végre ha
lálos ítéletet. — Magyar Rendpárt címen 
új politikai párt alakult Budapesten. — A 
cseh nemzetgyűlésen a honatyák összepo- 
foszkodtak. — Az antant egységesen állást 
foglalt Konstantin visszatérése ellen. — 
D’Annunzio hadat üzent Rómának.

M A G Y A R  G A Z D A .
A ke le ti marhavész. A keleti marha

vész elleni védekezésről illetékes helyen 
a következőket mondották: A szarvasmar
háktól származó bőr, szőr, csont, a fertő
zött területről származó széna, szalma és 
rongyok terjesztői a bajnak. A gazdák ez
ért tartózkodjaj^ak új állat beszerzésétől, 
ha pedig a vásárlás elkerülhetetlen, úgy 
legalább 8—lO^napig elkülönítve tartsák az

állatokat. A legcsekélyebb megbetegedést 
az állatorvosnak azonnal jelenteni kell. A 
keleti marhavész tünetei ezek: az állat 
lázas, gyakran iszik, bágyadt, étvágy, ké- 
rődzés hiányzik. A szemhéjak megduzzad
nak, az orrnyílásban véres váladék, első 
nap székrekedés, az összes nyálkahártyák 
megbetegednek.

A zabkiv ite l középpontosítása. Ille
tékes kormánykörök azzal a tervvel fog
lalkoznak, hogy zabtermésfölöslegünknek 
külföldre való kivitelét középpontosítsák. 
A középpontosítás mikéntje még nincs 
eldöntve. A középpontositás tervét általá
nos gazdasági és fontos külkereskedelem
politikai szempontok, továbbá az utóbbi 
időben a zab körül tapasztalható nagy 
spekuláció és áremelkedés már olymérvü, 
hogy a hadsereg zabszükségletének fede
zését is veszedelmezteíi.

Üzenet.
Alulírott, Radafalván állomásozó, vasi 

határőr zászlóalj első századbéli sárvári 
járási illetőségű katonák, Csonka Magyar- 
ország legnyugatibb határszéléről, honfiúi 
kötelességük hűséges teljesítése közben a 
„Harangszó“ utján meleg üdvözletüket kül
dik kedves hozzátartozóiknak, menyasszo
nyaiknak.

Szélessy István Rábabogyoszló, Takács 
József, Kovács Kálmán, Varga Sándor 
Terestyénjákfa, Kovács József Felsőpaty, 
Csuka Sándor, Báli József Terestyénjákfa, 
Sülek György Rábabogyoszló, Horváth An
tal Rábasömjén, Mórocz István Zsédeny, 
Varga István Felsőpaty.

Karácsonyi ajándékul
ajánlom beszerzésre az alanti szép 
könyveket. Ára darabonként egyszerű 
kötésben 12 korona, díszkötésben 

20 korona.
1:  Pósa Lajos: Arany lige t. (Versek.)
2. Dr. Dingha Béla: Hol vo lt, hol nem 

v o l t . . .  (Mesék.)
3. Albert József: Túl az óperencián. 

(Mesék.)
4. Hamvas József : Mesés történetek. 

(Ifjúsági elbeszélések.)
5. Borsos István: A gályarabok tö rté 

nete. (Egyháztörténeti munka.)
6. Dr. Masznyik Endre: Képek az ókori 

keresztyén egyház történetéből.
7. Gyurátz Ferenc: Hősök kora.
8. Gagyhy Dénes: M ária  nővér. (Kis

regény.)
9. Babay Kálmán: Nádfödeles házak 

a la tt. (Falusi történetek.)
10. Stráner Vilmos: A b ib lia  az élet 

könyve. (Ismeretterjesztő.)
11. Farkas Mihály né: Történetek az élet

ből. (Elbeszélések az érettebb ifjúság
nak és felnőtteknek.)

12. Kapi Béla: A boldogság könyve. 
(Jellemképző munka.)
Mindezen könyvek egyenként is 

megrendelhetők

WELLISCH BÉLA könyvkereskedésében 
Szentgotthárdon.

=  Legmagasabb kitüntetések. =
Alapíttatott 1886-ban. Villamos üzem. 
Modern berendezés. Preciciós gépek.

Ajánlja elsőrendű torony-, iskola-, 
városház- és kasté lyó rá it különféle 
nagyságban negyed- és óraverő szerke
zettel. Tartós, szolid munka. Gondos 
kiszolgálás, legjobb anyag, több évi 
jótállás. Jutányos árak, kedvező fizetési 
feltételek. Költségvetés ingyen és bérm. 
Raktáron háború előtti anyagból készült 

órák. 7
Számtalan elismerő bizonyítvány.

A jánlunk prom t szállításra német- 
országi

Ő R L Ö T T  K Ő S Ó T
fedett waggonokban,

galíciai raffinált petróleumot
kölcsön hordókban, azonnali szállításra, 

ab magyar határállomás.

LIPP és LÁCKNER
kereskedelm i üzlete 

S Z E N T G O T T H Á R D .

Iv i alabb felsorolt disz- 
ü & I lG  i \ d i  U ! j  kötéses, képes ki-
----- adásu könyvei ismét kaphatók.--------

Ára postai küldéssel
és csomagolással:

M i a haza ? 16 K
Itthon . . . . , 16 K
Ami a mennybe köt 16 K
Az áruló . • • 16 K
Gyermekszív könyve. (I. kötet) . 16 K
Gyermekszív könyve. 
-------- 1---------------------

(11. kötet) . 16 K

Egy kisebb városi lelkészcsalád 
keres jóravaló leányt, aki mint csa
ládtag, míg a háztartásban segéd
kezne, az összes házi teendőkben, a 
főzésben stb. kiképezhetné magát. —  
Cím a kiadóban.
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fr«l«IÖB *i«rko»it<J  
A* kiadó:

SZALAY MIHÁLY.
T á ra a za rk a tz tó :

NÉMETH KÁROLY.

Kéziratok LovászpatonAra  
(Vaazprém m egya), alófl- 
zatéal d ijak , raklam áelók  
a HA RANQ SZÓ  kiadóhiva
ta lénak S zantg otthérdra  
(V/iavárm agya) küldandők.

Klóflzatéat alfogad  
minden avang. le lké t* ét 

tanító .

E V A N G É L I K U S  N É P L A P .
Alapította: Kapi Béla 1910-ben.

Szerkeszti a a  kiadóhiva
ta l vezetó ja:

C Z I P O T T  GÉZA
«ZE N T O O T T H Á R D

(Vaavármogye.)

A „H a ra n g azó " alóflzatéal 
á ra : f é l  é v r a  közvetlen  
küldéaael 2 0  kor., caopor- 
toa küldéaael (legkevaaabb  

10 példány) 16 korona.
A „H a ra n g a zó " terjeaz-  
téaéra befolyt adom ányok
ból azórványban lakó hí
veinknek Ingyenpéldányo

kat küldünk.
M egje len ik  m inden vasár- 

nap.

„ D U N Á N T Ú L I  L U T H E R - S Z Ö V E T S É G “ h i v a t a l o s L A P J A .

Isten hívása és korunk 
nemzedéke.

A bibliában azt olvassuk, hogy az 
ég királya mennyegzót készíttetett és 
ismételten elküldte szolgáit, a prófé
tákat, az Illéseket, Ezsaiásokat a 
zsidóság meghívására. Tévedés, vég
zetes hiba volna azonban azt hinnünk, 
hogy az Úr követei csak Izrael fiai
hoz küldettek, minket meg talán, e 
század nemzedékét sohasem hívott 
fel az Úr arra, hogy hozzá menjünk, 
mennyegzőjébe siessünk. Nem I Hoz
zánk is elküldötte szolgáit újra meg 
meg újra, ha nem személyekben, hát 
eseményekben. Elküldötte a múlt szá
zad utolsó évtizedeiben s a jelen 
század első éveiben, amikor minden 
virágzott körülöttünk, amikor jólétnek, 
bőségnek örvendett sok olyan, ki most 
a legnagyobb nyomorúsággal küzkö- 
dik, amikor nem lehetett olyan tisz
tességes, dolgozni vágyó ember, aki
nek asztaláról hiányzott volna a 
megszolgált mindennapi kenyér, aki
nek ne lett volna meg a meleg ott
hona, ahol békésen pihenhette ki fá
radalmait s nem kellett szívettépő 
aggodalommal a tél gyilkoló hidegére 
gondolnia vagy a pár hónapos cse
csemő didergésének láttára kebleknek 
megszakadnia. Akkor a kényelemből, 
a szerével használt élvezetekből is 
mindenkinek kijuthatott, a művelő
désnek, önképzésnek lehetőségein 
minden törekvő előtt valami forhiá- 
ban nyitva állott s az emberi elme 
korszakalkotó vívmányai is sok tekin
tetben könnyítették a helyzetet. Szép 
szóval, barátságos kézintéssel való 
hívása volt ez Istennek, áldásaival 
akart magához hívni, de mi nem 
akartuk észrevenni. Azért más szol
gákat, más eseményeket küldött hoz
zánk : gyászosakat, könnyefakasztó- 
kat, nélkülözésekkel, veszteségekkel,

aggodalmakkal teljeseket, amelyek 
hivatva lettek volna észrevétetni ve
lünk, hogy mindez a mi bűneinknek, 
a jobb útra nem fordulásnak, az Úr 
hívása meg nem hallásának a követ
kezménye. S amint még ez sem lá
gyította meg a szíveket, a mennyei 
király újabb tanujelét adta álhatatos, 
kitartó hívásának; most, a tizenket
tedik óra utolsó perceiben is hív féltő, 
aggódó tekintettel, evangélioma által 
emlékeztetve bennünket, hogy minden 
készen van, menjünk el a mennyeg- 
zőbe. És most fordítsuk befelé tekin
tetünket, tegyük szívünkre kezünket 
s vessük fel a kérdés;: milyen a mi 
viselkedésünk az Űr hívásával szem
ben? Vajon azok csoportjába tarto- 
zunk-e akik felületességből nem akar
nak Istenhez térni, vagy azokéba, 
akik szándékos távolmaradással, más-, 
irányú elfoglaltsággal tüntetnek Krisz
tus ügye ellen? Nem akadnak-e kö
zöttünk olyanok, akik még mindig a 
krisztusi szellem és segítség nélkül, 
tisztán anyagias, materiális alapon 
szeretnék fölépíteni az emberiség jö
vőjét? Nem találkozunk-e még ma, 
annyi szenvedés, megpróbáltatás után 
is elég gyakran elégedetlenkedő ele
mekkel, kik se hazát, se vallást szük
ségesnek nem ismerve, tisztán az 
éhséget vagy jóllakottságot teszik a 
boldogtalanság, vagy boldogság fok
mérőjévé, figyelmen kívül hagyva azt, 
hogy sokszor ép ott nincs benső meg
elégedettség, ahol földi javak bőség
gel láthatók ? Vajon tehát az említet
tek csoportjába számítódunk-e, vagy 
az ébredők kisded csapatába, akik 
felismerve az idők jeleit, meghallva 
a király hívását, a mennyegzőbe siet
nek oly módon, hogy Krisztust teszik 
egyedüli Úrrá, evangéliomát egyedüli 
zsinórmértékké életükben ? Nem keve
sebbről van itt szó, mint hogy mi 
evangélikus keresztyének megtudjuk-e 
mutatni nem üres beszédekkel, hanem

életünkkel azt az utat, mely a leg
biztosabban, legegyenesebben Isten
hez vezet. Ki tudjuk-e elégíteni lelki 
táplálékkal azokat, kik valóban éhezik 
és szomjuhozzák az élet kenyerét és 
italát, avagy könnyű szerrel, talán 
megvető gúnnyal siklunk el az ilye
nek feje felett ?! Jaj nekünk, ha így 
cselekszünk, ha a mi életünk nem 
vonzó példa, hanem botránkoztató 
kő gyanánt szolgál másoknak, ször- 
nyüképen jaj, ha nem tudunk ízt, jel
lemet, karaktert adó só lenni e világ
ban ! Akkor nincs többé létjogosult
ságunk, nincs más hátra, minthogy 
az ég hatalmas királya hadakat küld
jön, elveszítsen, fölégessen bennünket, 
nincsen más mód hátra, mint mások
kal, hívatlanokkal megtölteni a lako
dalmas házat. Vajha megszívlelnék 
ezt s elgondolkodnánk ra jta !

H. S.

Kapi Béla dunántúli püspök 
a nemzeti újjászületésről.

A szombathelyi gyülekezet f. hó 
5-én rendezte első ádventi vallásos 
estélyét. A műsor gazdag volt és 
nívós. A zsúfolásig megtelt ̂ templom 
közönsége néma csendben hallgatta 
végig Kapi Béla püspök előadását a 
nemzeti újjászületésről,

—  Nem végítélet volt — úgymond 
az a rettenetes világháború és a még 
rettenetesebb két forradalom, mely a 
maga viharerejével porba sújtott és 
kicsinnyé tett bennünket, mert ha 
végítélet lett volna, akkor most ott 
állanánk a koporsó mellett és bele
temethetnénk még azokat az életérté
keinket is, melyek a sorvadás ellenére 
bennünk még megmaradtak, —  ha
nem hatalmas szinfóniája volt egy 
isteni elrendelésnek, az újjászületés
nek viharban megtisztult ereje.
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Megrázó erővel állította hallgató
sága elé a püspök az újjászületett 
ember típusát. És ebben az újjászü
letett embertípusban látja az újjászü
letett nemzetet, államot is.

Nem elég —  úgymond — ha a 
parlament ormán ott ragyog a ke
reszt ! —  ha megfestjük azt a keresz
tet, az eső lemossa! —  ha mészkőbe 
faragjuk, a vihar porlasztó ereje szét- 
dönti! —  ha vonalakból rovátkoljuk 
össze, egy mélyebb vonal sírját ássa 
meg, —  a keresztnek élő fából kell 
lenni, mely gyökérszálait az emberi 
szív termőtalajába bocsátja, mélyre 
engedi, hogy alulról életnedveket 
szívjon magába, felülről pedig az 
isteni kegyelemnek kisugárzó napja 
biztosítsa megmaradó életét. Az újjá
született életnek az újjászületett em
ber lesz a legnagyobb gazdasága. 
Nem a palotáknak és kunyhóknak, 
hanem a munkának az embere.

A munka demokratizálódását je
lenti ez az új élet, csakúgy lehetne 
nevezni a munka arisztokráciájának 
is! Azok az igazi lelki arisztokraták, 
akik a munka építő erejével állanak 
be a sorba, ezáltal megteremtik a 
nemzeti, állami és egyéni életnek biz
tos fundamentumait. Ez az építő 
munka fogja biztosítani az igazság 
megmaradó értékét. Az igazságot nem 
lehet —  pedig de sokszor megtennék 
—  erőszakkal és hatalommal helyet
tesíteni, az igazságot csak a munka- 
érték biztosíthatja megközelíthetetlen 
szentségében. Ahol az igazság lelke 
diadalmaskodik, ott a szeretet lelke

is él. Ez is az újjászületésnek a jel
lemvonása. Ott gyökerezik a szívben.

Munka, igazság és szeretet, ezek 
az erőtényezők szükségesek az egyéni 
és nemzeti újjászületéshez ! Ezek nél
kül közönséges megújhodásról, avagy 
a régihez való visszatérésről beszél
hetünk csupán, ezekkel együtt ujjá- 
születhetik jövendő boldogságunk. És 
mindezt, hogy így van, így lesz, 
szentté teszi és megpecsételi a lelkünk 
hite! Hit nélkül nincsen feltámadás, 
nincsen újjászületés, nincsen boldog 
élet 1 Ez a tiszta, szentséges önzés 
éljen és dobogjon minden magyar 
szívben, hangozzék minden magyar 
ajakról: »Hiszek egy Istenben, Hiszek 
egy hazában, Hiszek egy isteni örök 
igazságban, Hiszek Magyarország 
föltámadásában!«

Kapi Béla püspök gyönyörű be
széde után az estélyt teljessé tette a 
többi résztvevő értékes közreműkö
dése. László Miklósné meleg, lelke
ket pihentető gyönyörű énekét Vitá- 
lisz Károly szép hegedüjátéka és dr. 
Enyedi Jenőné művészi orgonakísé
rete tette harmóniában elmondott Is
tent kereső imádsággá. Nagy Ferenc 
lelkész az Erős hitet szavalta Ábrá
nyi Emiltől. A költő hatalmas érzé
seit tudása teljes erejével tolmácsolta 
és vitte közel hallgatósága szívéhez. 
A nőegyleti énekkar szép együttes
ben Kiss Gábor karnagy vezetésével 
egy precíz vegyeskarral gazdagította 
az estély hangulatát.

Szép volt ez az est. Erkölcsi si
kerét biztosítja a százak szívében

megmaradó emlék, anyagi sikerét a 
bőségesen nyújtott áldozatkészség.

Még egyszer „Kara“-csong.
Irta: Torda Lajos.

Meg kell szólalnom, tollat kell fog
nom. Animus fért (a lélek visz rá) 
mondaná Ovidiusz. Elkövettem ugyan
is azt a merényletet, hogy cikket ír
tam (ezt különben máskor is többször 
megtettem), de tetéztem a dolgot 
azzal, hogy ezt a cikket beküldtem 
egy lapba (amit máskor nem tet
tem, — itthon rekedt az a fiókban 
magánhasználatra). Cikkem ki lett 
nyomatva, sokan elolvashatták, egy 
megjegyzés is lett rá téve, valami 
ellenvélemény féle. Nem vitatkozási 
viszketegből felelek erre, mint inkább 
azt akarva bizonyítani, hogy nem egy 
ötlet volt, amit írtam, hogy nem a 
karácsony s karacsong szavak feltű
nően hasonló hangzása tévesztett meg, 
ha figyelmemet ez ébresztette is föl.

Mielőtt a karacsong szóval még- 
egyszer foglalkoznám, az incarnatió 
szóval akarok végezni, melytől, a 
cikkemhez fűzött megjegyzés szerint, 
a karácsony sző származik. Ügy rém
lik, hallottam erről már valamikor. 
Ha ez a nézet általánosan ismert s 
elfogadott volna, akkor erről az én 
áldott emlékű tanárom, Mtillner M á
tyás is megemlékezett volna. De a 
karácsony szó nem is származhatik 
az incarnatió szóból.

Koponya és rózsa.
Irta: Pass László.

Az Íróasztalomon haptákban so
rakozó könyvek tetején, a fekete
táblás, öreg bibliáról egy sárga, 
vigyorgó koponya mereszti rám nem 
épen barátságos tekintetét. Ásás köz
ben került napvilágra a templomdomb 
alól, a régi temetőből. Régi lehet már. 
Van 150 éves is. Akkor pedig fiatal 
volt a gazdája, mert szerkezete azt 
mutatja, hogy egy 13 — 14 éves 
leánykáé volt. Most asztaldíszül szol
gál. Elnézem a nagy szemgödreit, 
sötét orrüregét, kiálló arccsontjait, 
vigyorgó fogait, amint rám tekintve 
némán mondja: >Te is ilyen leszel!« 
Képzeletem elevenné teszi a csúnya 
koponya kicsiny gazdáját. Csontfej

lődésének rendetlenességei, korai ha
lála azt mutatja, hogy születésénél 
fogva beteges leányka volt. Elődei 
bűnének átka szállott reá. Látom a 
sápadt, püffedt arcot, a fénytelen, 
savó színű szemeket, a sárgás szőke 
hajat, az arc érzéstelen kifejezését, a 
tompa orrot, a vértelen, vastag ajkat, 
a beesett mellet. Képzeletem még 
azt is tudni véli, hogy munkások 
voltak a szülei, elődei, akik iszákos, 
kicsapongó életet éltek. Mintha pana
szosan elmondaná a kis lány rövid 
élettörténetét. Nyomorban, bűnben 
született, nyirkos, penészes lakásban, 
krumplin, kenyéren nevelkedett. Szü
lei ütötték-verték, pálinkáért kergették. 
Szívszakadva nézte más gyermekek 
örömét, játékát; neki nem lehetett. 
Rongyban, fagyban járt az iskolába. 
Naponta kikapott, mert nem tanult; 
szülei nem törődtek vei®, dologra 
kényszerítették. >A rövid, de gyötrő 
élet elfolyt.« Jött a halál. Lecsukó

dott a két síró szem örökre, elnémult 
a panaszos ajak, megállóit a dobogó 
szír, a pihegő mell s az éhező gyo
mor működése. Meghalt, eltemették. 
Jött az enyészet sok apró munkása, 
férge és aztán porrá lett minden. 
Csak a sárga, vigyorgó koponya 
maradt meg a testének csontszerkeze
tével együtt. Némán, halotti csendben, 
kísérteties titokzatossággal néz rám 
az öreg bibliáról két nagy, sötét 
szemgödrével, jelképezvén a nagy 
figyelmeztetést: »Memento m óri! Gon
dolj a halálra!« Elnézem a múlan
dóság néma, beszédes jelét. Kint az 
udvaron, a kertben mérgesen durú- 
zsol az őszi szél. Haragosan cibálja 
az öreg diófa terebélyes, lombos 
koronáját, miért még most sem 
akarja elhullatni a napsugarat s életet 
szívó leveleit. Még a kert virágjait 
se kíméli a kegyetlen őszi szél. Irigyli 
a szépségüket, a fiatalságukat, az 
élni akarásukat. Gonosz szándékkal

L-MdÉkÁ. '
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További fejtegetésem már inkább 
a tudományos, a nyelvészeti térre csap 
át s inkább a paptársaknak szól. Igaz, 
hogy a Harangszó néplap, de most 
szinte az -egyedüli egyházi lapunk. 
Ebben vagyok tehát kénytelen az én 
inkább tudományos, mint népi tárgyú 
közleményemet nyilvánosságra hozni. 
Nem válik ez ennek a kis lapnak 
kárára; tanulhat belőle azért a mi 
értelmes evangélikus népünk.

Az incarnatio (testté levés) fogalma 
ott van János evangélioma első ré
szének 14-ik versében, amely ezt 
mondja: Az ige testté le tt! Most, 
mivel az incarnatio szó latin szó, 
hogy hangzik latinul: >az ige testté 
lett« ? I Beza Tivadar így fordítja: 
Sermo ille factus est caro. Tehát nem 
azt mondja: natus est caro, hogy 
testként született! se azt nem mondja: 
natus est in carne, azaz testben (tu
lajdonkép húsban) született, hanem 
factus est, ami szószerint azt jelenti: 
tétetett! Más az incarnatio és más a 
születés, amint ép a buddisták külön 
is ünnepük meg Búddá incarnatlójá- 
nak és születésének napját, akár csak 
a katholikusok, kik külön ünnepük 
Mária fogantatásának napját március 
26-án..

Az incarnatio fogalma ott van a 
Timotheushoz írt első levél harma
dik részének 16-ik versében is ezen 
szavakban: Isten megjelent testben. 
Se a görög, se a latin szöveg nem 
mondja, hogy született testben. Beza 
így fordítja: deus conspicuus factus 
est in carne. Tehát megint factus est 
és nem natus est.

Az incarnatio szó afféle újabb kép
zésű szó, mint a legutóbbi időben 
gyártott dinamit, fotográfia, telegráf, 
automobil szavak, mely utóbbi félig 
görög, félig latin. Szeretném látni 
ennek a szónak a keresztlevelét. Ér
dekes volna tudni, ki volt az apja s 
méginkább azt, hogy mikor született! 
Anyakönyvezve nincs, más szóval: 
szótárban nem található. A Páriz 
Pápai szótár jó latin szótár. Ebben 
nem található nemcsak a régi latin 
szavak közt, de még a glossariolum- 
ban sem, melyben külön soroltatnak 
föl a közép- és új-korban (1801-ig) 
az egyházi s állami életben, törvé
nyekben s rendeletekben használt 
szavak. Most már ha a karácsony 
név az incarnatióból származnék, 
más nyelvekbe is át kellett volna 
vennie, amint a pentekozte átment a 
németbe is és nemcsak a magyarba. 
A pünkösd németül Pfingsten. Hisz 
ép mert latin szó az incarnatió szó, 
tehát nemzetközi szó (mert a latin 
nyelv a legújabb időkig Európa tu
dósainak nyelve volt), nyomot kellett 
volna a karácsony ünnep nevében 
másutt is hagynia.

Most már nézzük, a karácsony szó 
származhatik-e az incarnatio szótól, 
tekintve azt, hogy hogyan ejti ki a 
magyar a latin szavakat ? A mi evan
gélikus népünk tisztán ejti ki a refor
máció és konfirmáció szavakat és 
nem mondja, hogy konfirmácsony, se 
reformácsony, a német csinál csak 
a ció végzetü szavakból cion-t. S ha 
már a nép elferdítette volna az in
carnatió szót karácsonyra, a tanult
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osztály, amely 100— 150 év előtt la
tinul beszélt, tisztán őrizte volna azt 
meg, amint a tanult ember ma sem 
mondja, hogy karajcár, hanem kraj
cár, nem mondja: pazanyi, hanem 
pazarolni.

Incarnatio és karácsony ! Mi közös 
e két szóban ? Ez az egy szótag: 
kar Hogy a magyar szó: karácsony 
a latin incarnatióból nem származ- 
hatik, ennek a fenti nyelvi okok mel
lett van egy, még szinte fontosabb, 
lélektani oka, ez az ember érzéki
sége, amely nemcsak tetteiben, de 
beszédében is megnyilatkozik s ép a 
legnagyobb ünnepek neveiben. Nem 
feltünő-e, hogy legnagyobb ünnepeink 
neveiben nyoma sincs annak az esz
mének, amelyet maga az ünnep ki
fejezni akar?! S ez más nyelvekben 
is így van, nemcsak a magyarban. 
Lám, a németben a karácsony neve 
szent éjt jelent. Nyoma sincs benne 
az incarnatió-nak, ennek a tulajdon
kép vallásbölcsészeti fogalomnak.

A husvét a Krisztus föltámadására ® 
emlékeztet. Mily magasztos dolog a 
föltámadás ! S az ünnep neve ugyan
csak közönséges dolgot jelent. Ügy 
látszik, az látszott abban az időben, 
mikor ennek az ünnepnek nevet ad
tak, a legfontosabbnak, hogy e napon 
megszűnt a böjt, s lehetett azután 
húst venni és e n n i.. .

Amint a zsidók is a húsvéti bá
rány (páska) evésével ünnepelték a 
husvétot, amely tulajdonkép arra a 
nagy isteni kegyelemre való emlékez- 
tetésül volt rendelve, amely őket 
Egyptomból kiszabadította. A pünköst

hideget hoz rájuk, a napot meg fel
hőbe takarja, hogy a borongós, esős 
időben ne örülhessenek az élet szép
ségének. Nem úgy van most, mint 
volt a kikelet illatos, mámoros, nap
sugaras idején! Csöndes megadással 
lehajtják fejecskéiket a hervadó virá
gok, tehetetlenül tűrvén, hogy egyen
ként szakgassa szirmukat, levelüket 
a zúgó, pusztító őszi szél. Az pedig 
barangol és zúg, zúg, vígan dúdolva 
a halál örök dalát: »Kincs, pompa, 
fény, — rend,'munka, rang, —  köd 
pára mind, .. . fe n t  és alant!« A 
halált nem kerüli el senki, semmi az 
élők közül, maga a »természet« sem, 
hiszen évmilliók múlva nyoma se 
lesz az életnek a íöldgömbön, a 
Mindenség e szálló porszemén, ha
nem hótakarta, csöndes temető lesz 
ez az egész *világ«-unk, melybe n e *  
hoz virágot senki sem. Ezt mondja 
folyton az öreg biblia tetején vigyorgó, 
sárga koponya.

Mellette egy kis pohárban egy 
szál üde, illatos La-France rózsa 
mosolyog. Enyhe, meleg, világos 
rózsaszínű szirmai közül az élet 
eredetisége, frissesége, minden rej
telme sugárzik felénk. Koponya és 
rózsa, halál és élet! Mennyi csodát 
rejt magában csak ez az egy szál 
rózsa is azokra nézve, akiket nem 
tesz vakká, süketté, a megszokás! 
Bizony ha ez nem volna, más lenne 
az élet! Pythagoras iskolája azt ta
nította, hogy a sphaerák bűvös zenéjét 
mi halandók azért nem halljuk, mert 
állandóan halljuk s így »megszoktuk.« 
A megszokás miatt »természetes«-nek, 
magától értetődőnek tartunk körülöt
tünk mindent: a világot, az életet, a 
halált, óh  pedig mennyi érthetetlen 
csodát rejt magában csak egy l?u- 
zaszem, vagy egy szál rózsa »élete« 
is ! Ki* rózsaszál, mondd, hogy van 
az, hogy az egész világ mindenséget 
alkotó végtelen parányi anyagré

szecskék, az u. n. atómok néhány 
miriádia úgy bír csoportosulni, hogy 
abból élő, illatos La-France rózsa 
lesz, melynek bokra, virága, színe, 
illata, alakja, magháza, szerkezete 
évről-évre ugyanolyan marad ? Hogy 
van az, hogy a niiriád holt, buta 
atómból a te parányi, élő okos sej- 
tecskéid lesznek, amelyek célszerűen, 
a legtudósabb vegyészmérnököt felül
múló okossággal működnek önállóan 
az egy, közös cél érdekében ? K> 
oktatja ki az imént alakult élő sej
teket, hogy miképen vegyék fel és 
hasznosítsák a szükséges nedveket, 
sókat, napsugarat, hiszen olyan jól 
tudják a dolgukat, olyan fegyelme
zetten ""dolgoznak, mintha előzőleg 
éveken át azt tanulták és gyakorolták 
volna? Szólj kis virág, ki alkotott 
téged, élő, illatos rózsát a föld sóiból, 
nedveiből, a levegő gázaiból, a nap
sugár erejéből oly csodás szerkezet
tel ily szépnek, üdének, illatosnak,
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a lélek ünnepe a zsidóknál aratási, 
tehát hálaadó ünnep, vagy a rabbi
nusok szerint a törvény kiadatásá
nak ünnepe volt. S a neve? az öt
venedik —  pentekoszta. . .  ! egy szá
mot jelentő s z ó ...!  Hol itt a lélek
ről, vagy ha a zsidó pünköstöt vesz- 
szük, az aratási áldásról, vagy a tör
vényről való megemlékezésnek csak 
parányi nyoma is ! ? Pedig mily büsz
kék voltak a zsidók az ő törvényükre, 
mint amely csak nekik adatott köl
csön kegyből!

Ha a mi karácsony szavunk a 
kara-csongból származik, akkor eb
ben a csöng szó, amely nagy-ot je
lent, emlékeztet valami rendkívüli 
nagy dologra s megfelel annak, ahogy 
a Jézus halála napját is nagy péntek
nek, a husvét előtti hetet nagyhétnek 
mondjuk, nagynak az ebbe a hétbe 
eső csütörtököt és szombatot is. És 
így még csak a, kara (fekete) szóról 
kell valamit mondanom. Egy másik 
ünnepünk neve mellett is találunk

\ egy szint jelentő szót; beszél külö
nösen a költészet, piros pünköstről. 
Talán mivel ekkor nyílnak a rózsák, 
a piros rózsák. A nagy csütörtököt 
zöld csütörtöknek is mondják, a né
metben is, talán mivel ilyenkor —  
kivált ha husvét későre esik — zöl
dülni kezd a természet.

Lehet, hogy a kara szó is valami 
természeti jelenségre vonatkozik. Egy 
angol katonaorvos, aki 1903-ban részt 
vett abban az erőszakos betörésben, 
melyet az angolok Tibetbe rendeztek, 
mely alkalommal Lasszába, a szent 
fővárosba is betolakodtak, könyvet írt 
»A rejtélyes Lassza« cím alatt, mely
ben sok érdekes dolgot mond el a

X 300.

ki alkotja porzóid virágporát, mellyel 
a kelyhedbe rejtett mézet kereső mé
hecske a bibén át megtermékenyíti 
magházad csiráit, hogy azokból ismét 
rózsabokor lehessen ? Ki alkotja nap- 
ról-napra a viruló, tarka virágok, 
csicsergő dalos madárkák, zúgó feny
vesek, döngicsélő méhecskék, fickán- 
dozó halak, vagy a kultúra alkotó 
emberek csodás, szép világát? Óh 
mondd csak kis virág, hogyan van 
az, hogy a világteremtés őskezdetén 
a végtelen világűr más-más részein 
zúgó, zizegő, őrült táncot járó, vak, 
izzó atómok, a világ legparányibb 
részecskéi úgy csoportosúltak, hogy 
belőlük —  egyesek szerint »vélet
lenül« —  ez a remek, végtelen 
világegyetem s benne, egy szálló 
porszemen, a végtelenség élő, gon
dolkozó pontocskái: az emberek let-

buddista vallásról is. Megemlíti, hogy 
a tibetiek megünneplik Búddá fogan
tatásának, születésének, halálának és 
mennybemenetelének napját. Ez utóbbi, 
t. i. a mennybemenetel neve czong 
Kaba. ím, megint csak itt van a csöng, 
a nagy szó. . .  A Kaba szó valószí
nűleg a magyar kap igével rokon, 
amely gyors mozdulatot s összetétel
ben (fölkapni) magasba való emelke
dést is jelent (amint tapa szó, amely 
Tibetben tanítót jelent, benne van a 
magyar tapasztalni szóban s amint 
tudjuk, a tapasztalás a tanulásnak 
egyik fontos gyakorlati módja.)

Elmondja azután az az angol or
vos, hogy a buddista vallásu tibetiek 
nagy ünnepeiket részben újhold, rész
ben holdtölte napján ünnepük. Most 
már föltéve, hogy őseink is Búddá 
születése napját újhold napján ünne
pelték (s e föltevés ellen nem lehet 
kifogást tenni), amikor az éjjelek 
ugyancsak sötétek, s figyelembe véve 
azt, amK az egyik utazási könyvben 
olvasok, hogy vak sötétség, ami csak 
éjjel fordulhat elő, »karangut« jelent 
csaggataj török testvéreinknél, a ka
rácsony szó a »karangu csöng« (ösz- 
szevonva »karacsong« szóból eredne, 
ami e szerint nagy éjt jelentene, ami 
teljesen megfelelne a német Weihnacht 
vagy heilige Nacht szónak. A karan- 
gu-csong összevonása kara-csong-gá 
nem az én önkényes találmányom, 
mert találtam ilyen összevonást; tag- 
agzi (hegyágozás)-ból lett tagzi, mint 
mikor a magyarban lakodalom helyett 
azt mondják: lakzi.

Most még csak arról lehet szó, 
hogy hogy őseink buddisták voltak-e? 
Angol tudósok állítják ezt, sőt azt

tek? Mily erő a?, amely áthatja e 
porembert, hogy kimérje arasszal a 
maga világát, ellesse törvényeit, le
igázza erőit s teljességgel az értelem 
alkotó munkájában, az erkölcsi kul
túrában s a hit és szeretet szárnyain 
szálló életben érvényesüljön ? Ki 
merné mondani, hogy Beethoven, 
Shakespeare, Goethe, vagy mi ma
gunk is, szürke polgárok csupán 
»por és hamu« vagyunk? Átkozott 
megszokás! Miattad nem érezzük az 
élet felséges voltát, miattad nem lát
juk életünknek az örökkévalóságba 
ívelő útját! Van szemünk a látásra, 
mégsem látjuk e végtelen világegye
tem erői. törvényei, megmásíthatatlan 
rendje mögött, vagy saját, legmélyebb 
érzéseinkben. Azt, akinek »léte vilá
gít, mint az égő nap«, aki a »vég
telen Szellem«.

állítják, hogy Búddá maga is szittyes, 
tehás ős-magyar volt. Az angolok, 
mint India urai könnyen összehord
hattak Közép-Ázsia történetére vo
natkozó minden adatot. Indiában 
északon ma is élnek rokonaink. Aki 
mindezekről bővebbet akar tudni, 
szerezze meg a Pesti Hírlap 19~l 4. és 
1915. évi naptárait s olvassa el azok
ban Tóth Jenő cikkeit, aki hat évig 
élt mint művész Indiában.

Keleti Turkesztánban, ahol csag- 
gatáj török testvéreink kínai fönható- 
ság alatt élnek és már nem buddis- „ 
ták, hanem mohamedánusok, a régi
ségkutatók számos a buddizmusra 
vonatkozó szobrot ásnak ki. Budda- 
templomokat, képeket. Tehát ezeknek 
a testvéreknek az ősei is buddisták 
voltak (hisz egykor egész Közép-Ázsia 
az volt). Minthogy Mohamed a 7-ik 
században élt Krisztus után, való
színűleg a mohamedán vallás akkor 
terjedt el Turkesztánban, mikor a mi 
őseink onnét már kiköltöztek, mire 
őket az óriási futóhomok is, amely 
városokat is temetett el s termékeny 
területeket tett sivataggá, kényszerí
tette. Búddá neve (But) ma már ott 
bálványt jelent, míg nálunk meg a 
buta osta ostobát olyformán, mint 
mikor valakinek azt mondom: te 
bölcs! ép amikor épen nem cseleke
dett bölcsen. . .  (Folyt, köv.)

Sajtóhiba. A múlt számban közölt 
„Masiniszta-élet“ című versből sajnálatunkra 
egy sor kimaradt. Az első hasábban alul
ról számítva a második sor (Imádsággal 
zárult szemük) után még ezt a sort kell 
betoldani: összetéve két kis kezük: — „És 
a második hasáb- harmadik sorában „O r- 
dököl“ helyett Őrködöl olvasandó.

Vigyoroghatsz rám sárga, nagy 
szemű koponya! »Ami testtől szüle
tett, test az és ami a lélelktől szüle
tett, lélek az!« (János ev. 3, 6.) >A 
lélek az, ami megelevenít, a test nem 
használ semmit!« (János ev. 6, 63.) 
Zúg az őszi szél. Hullnak a virágok. 
Múlik életünk. Emberi sorsunk, hogy 
meg kell halnunk, porrá kell lennünk. 
De csak azt a<jjuk a pornak, ami a 
poré. Szellemünket nem 1 Boldog az, 
ki már e földi életben egyesül lelké
ben a végtelen Szellemmel, az örök 
Szeretettel. Az soha meg nem hal, 
mert egy örök, szellemi világ szer
ves része, polgára már itt alant, az 
csak a testet veti le, mert »az 
Isten országa.*, ti bennetek van!« 
(Lukács ev. 17, 20— 21.) Higyjétek 
el: »örökké élünk!«
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Jaiurus leánya.
(Márk ev. 5. r. 39—42. v.)

Elborult az ég is, bús homály terjeng a 
Gyászba borult házon,
Jaiurus leánya kiterítve fekszik 
A halotti ágyon.

Jönnek a rokonok, körülállják búsan,
A siratók sírnak,
Felzokog az anya: „ily  ifjan, ily szépen 
Adjalak a sírnak“ ? !

„Már az én életem soha meg nem szűnő 
Búra, gyászra váljon?
S amiért csak éltem, legszebb reménységem 
Veled sírba szálljon?"

„A  sorsnak mondhatlan, iszonyú csapása 
A szívemre ráhullt,
Hogy a te két szemed — az a két szép 
Örökre lezárult." [csillag —

„Oh csak egyszer szólj még, csak egyszer 
Zengő szavaiddal, [deríts fel
Egyszer mondj anyádnak, egyszer ölelj által 
Liljom  karjaiddal."

így zokog az anya — kezeit tördelve — 
Oda borúi rája,
S a hideg tetemet megáztatja forró 
Könnyeinek árja.

De nyílik az ajtó, halkan belép rajta 
Az Úr szava ha itik :
„M iért sirtok, zokogtok? én mondom ti- 
— Ez a lány csak alszik." [nélctek

S ím csodák-csodája: a halott leánynak 
Szempillája reszket,
Hogy az Úr hozzá lép s kezével érintő 
A liliom testet.

Szól az Ú r : „leányom 1 hogy felébresszelek 
Hozzád azért jö ttem "!
Megmozdul a leány és a sápadt arcra 
Halavány p ir szökken.

„Ébredj hát leányom, ébredj fe l"! így az Úr 
Szavával éleszti.
Emelkedik a lány s síró anyja felé 
Karjait terjeszti.

Tóthné Munkácsy Eleonóra.

Az evangélikusok egyetemes nagy
gyűlése Budapesten.

A magyarhoni egyetemes evangélikus 
egyház, amint azt már röviden jeleztük, ez 
évi rendes közgyűlését december 9-én 
Budapesten tartotta. Az egyetemes egyház 
közgyűlését megelőző napon elsőben dec. 
8-án d. u. 3 órakor az egyetemes gyám
intézet tartotta Scholtz Ödön kér. gyám
intézeti elnök, nemzetgyűlési képviselő és 
dr. Kéler Zoltán kettős elnöklete alatt ren
des évi közgyűlését. A közgyűlésnek k i
emelő pontja Scholtz Ödön elnök, néhai 
Bognár Endre egyetemes elnök felett el
mondott emlékbeszéde volt, ki közel egy 
m illiót érő vagyonának általános örökösévé 
az egyetemes gyámintézetet tette meg. Az 
elnöki jelentés kapcsán a közgyűlés hálás 
köszönettel vette tudomásul a németországi 
Gusztáv Adolf egyesület jóindulatú áldozat
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készségét anyagi nehézségekkel küzdő 
gyülekezeteinkkel szemben. A nagy szeretet- 
adományt Lapújtőnek és Tokajnak ítélte 
oda a közgyűlés. Előbbi gyülekezet egy 
nagy kiterjedésű mis3iói központ, az utóbbi 
pedig a román offenziva alatt nagy kárt 
szenvedett gyülekezet: a románok templo
mának tornyát rommá lőtték.

A gyámintézeti közgyűlés végeztével 
kezdetét vette az egyetemes gyűlést meg
előző előértekezlet, majd ennek befejeztével 
az országos evang. lelkészegylet tartotta 
Paulik János nyíregyházi lelkész elnöklete 
alatt közgyűlését. Az elnök terjedelmes 
jelentésében többek között megrázó voná
sokkal mutatott rá a lelkészi nyugdíj elég
telenségére s arra a bekövetkezendő nyo
morra, amelynek egy-egy lelkészcsalád 
elébe néz, ha mai nehéz megélhetési vi
szonyok közepette egyik-másik lelkész aja- 
kán elnémul az örökélet szava.

A december 9-diki egyetemes gyűlést 
ünnepi istentisztelet vezette be, amikor is 
az egyházi szentbeszédet dr. Varsányi Má
tyás budai lelkész mondotta.

A közgyűlés a Sütő utcai evang. iskola 
dísztermében folyt le, ahol is az elnöki 
széket a román megszállás alatt távol lévő 
egyetemes felügyelő, báró Solymossy Lajos 
helyett dr. Zsigmondy Jenő bányakerületi 
felügyelő foglalta el. Az elnökön kívül az 
emelvényen foglaltak helyett Geduly Henrik 
tiszakerületi püspök, mint társelnök, KaJÉ 
Béla dunántúli, dr. Raffay Sándor bánya
kerületi püspökök, Kiss István dunáninneni 
püspök-helyettes, számos esperes és fel
ügyelő.

Dr. Zsigmondy Jenő elnöki megnyitójá
ban megemlékezett hazánk végzetéről. Be
következett — úgymond — amit lehetetlen
nek tartottunk. Mindenből kifosztva, kény
telenek vagyunk elviselni a legnagyobb 
igazságtalanságot, de nincs az a hatalom, 
mely elfojthatná tiltakozásunkat és meg
ölhetné a reményt, hogy újra egyesülünk 
elszakított honfitársainkkal.

Az elnök ezután vázolta az egyházban 
a békeszerződés következtében előállott 
helyzetet s mivel a megcsonkítás következ
tében az egyházigazgalás új problémák elé 
került, kérte a gyűlést, hogy az egyetemes 
zsinat összehívására adja meg a felhatal
mazást.

Utána Szelényi Aladár dr. főjegyző ol
vasta fel jelentését. A jelentés többek kö
zött meleg szavakkal emlékezett meg az 
ev. és ref. egyház nagy halottairól és in
dítványozta gróf Tisza István emlékének 
megörökítését. Majd ismertette a központi 
elnöki értekezlet eddigi működését. Beje
lentette, hogy az elnöki értekezlet tiltako
zott a kath. autonómia külön létesítése ellen. 
Az egyházpolitikai rendezést csak a pro
testánsokat megillető vagyoni ellátás esetén 
fogadják el. Végül leszegezte az örvendetes 
tényt, hogy a magyarországi ev. egyház 
belekapcsolódott a protestáns világszövet
ségbe, mely arra az álláspontra helyezke
dett, hogy a protestántizmus érdekében a 
magyar ev. egyház régi kereteiben fenn
tartandó.

A jelentés kapcsán a közgyűlés Kapi 
Béla dunántúli püspök indítványára ünne
pélyes deklarációt tett, amelynek értelmé
ben Magyarország területi integritásához 
ragaszkodik, egyházi tekintetben a meg
szállott területeken külön, a magyarhoni 
ev. egyetemtől független szervezkedést el 
nem ismeri.

Liptai Lajos a felsőmagyarországi pap
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ság nevében mond köszönetét, hogy a felső
magyarországi evangélikus testvéreket to
vábbra is magukénak tekintik. A csehek 
sanyargatta magyar és német egyházak ott 
sürgős segítségre szorulnak.

Geduly Henrik püspök indítványára k i
mondták, hogy az egyetemes gyűlés kívá
natosnak tartja, hogy az ejgyetemes föl
ügyelő, báró Solymossy Lajos, magyar 
területen tartózkodjék. Addig is teljes ha
táskörében dr. Zsigmondy Jenő'helyettesíti.

Földváry Elemér fölszólalásával kapcso
latban kimondta az egyetemes gyűlés, hogy 
a csehek zsoldjába szegődött árulókat 
megbélyegzik.

A különböző bizottságok kiegészítése 
után, miután az újonnan megválasztott egy
házi törvényszéki tagok letették az esküt, 
Sztehló Kornél egyetemes ügyész a béke
szerződésnek Magyarország evangélikus 
egyházára vonatkozó pontjait ismertette, 
amelynek beható megtárgyalására és ked
vező elintézésére az egyetemes gyűlés kül
ügyi bizottságot választott. A bizottság 
tagja i: Zsigmondy Jenő dr., Raffay Sándor 
püspök, Kapi Béla püspök, Geduly Henrik 
püspök, lándori Kéler Zoltán, Zergényi 
Jenő és Kaas Albert báró. A bizottság 
mandátuma az, hogy a kormány beleegye
zésével tárgyalásokat folytasson a szom
széd államokkal az elszakított részek egy
házi szervezetének és az ott maradt va
gyonának kérdéséről.

A közgyűlés egyhangú lelkesedéssel 
tette magáévá báró Kass Albert indítványát, 
hogy minden néven nevezendő oltalomért 
a protestánsok világszövetségéhez fordul
junk.

A soproni felső egyházmegye hűség- 
nyilatkozatát nagy megelégedéssel vette 
tudomásul az egyetemes gyűlés.

Kapi Béla püspök, az evangélikus tábori 
lelkészek felügyelője tett ezután jelentést, 
majd tudomásul vette az egyetemes gyűlés 
az amerikai egyházakkal kötött szerződést. 
Az ügyeket dr. Raffay Sándor püspök ve
zeti s ö tartja fönn Amerikával az össze
köttetést.

Fölmerült az a kérdés, hogy az egyház 
tisztviselői és alkalmazottai ne lehessenek 
tagjai titkos társaságoknak, például a sza
badkőművességnek.

Kisebb jelentőségű folyó ügyek letár- 
gyalása után az egyetemes gyűlés Geduly 
Henrik püspök imájával ért véget.

A közgyűlésen megjelent időközben 
báró Prónay Dezső tb. felügyelő, kit a 
közgyűlés tagjai megjelenésekor viharos 
éljenzéssel fogadtak.

Vajha a jóságos Istennek gazdag ke
gyelme nyilatkoznék meg ez évben meg
tartott egyetemes közgyűlésünkön és annak 
határozatain.

Miért támogatom és terjesztem a 
Harangszót?

Mert a mai válságos időben 
ez az egyetlen néplap, amely az 
evangélikus közönséget tájékoz
tatja, erősíti és a távollevő hitro
konokat közel hozza egymáshoz!

Mert ennek támogatása és 
terjesztése minden egyházát sze
rető embernek érdeke és köte
lessége!

Mert ez a mi lapunk s támo
gatását mástól nem várhatjuk!
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Üzenet.
Kerülő utakon jutott el hozzánk 

az elnyomatás országából tőlünk 
elszakított testvéreink és honfitársaink 
szomorú otthonából egy szerény 
nyomtatott lapocska. Magyar betűk
kel, magyar szavakkal volt telenyom
tatva a papiros és kérő, könyörgő 
szavak voltak rajta a megszállott 
területek magyarságához. Arra kérték 
kenne idegen járom alatt görnyedő 
testvéreinket, hogy ne üljenek föl a 
fájdalmak vonatára, ne hagyják ott 
szülőfalvaikat, állásaikat s főleg, ne 
hagyják el ott lakó testvéreiket, 
mert a magyarságnak Erdélyből és 
i  felvidékről való tömeges távozása 
a románok és a csehek újabb tér- 
;oglalását jelenti.

Gondoljuk csak el, ha Erdély és 
i Telvidék intelligenciája, magyar hi- 
ratalnokai átengedik az iskola, a 
cözigazgatás és egyéb hivatalok ve
títését az idegeneknek, ha helyeikre 
tsehet vagy románt ültetnek be, a 
itlyhez, a földhöz kötött magyarság 
ízenvedései, üldözései milyen rettentő 
irányban fognak megnövekedni. Az 
ilcsehesítés és az elrománoiítás or
dákat ülhet és szabadon garázdál- 
;odhatik a megszállott területek ma- 
;yarjai között. Gondoljunk csak 
Mszász-Lotharingiára! Az elszászi 
ranciák sem hagyták el szülőföldjüket

német uralom alatt, hanem ott 
laradtak, dolgoztak, harcoltak és 
endületlenül hittek szabadulásukban 
s föltámadásukban. Ne felejtsük el 
zt sem, hogy a megnyomorított, 
ifosztott Csőn ka-Magyarország ma 
éptelen befogadni a megszállott te- 
íiletek magyar intelligenciáját.

Vérző szívvel, fájó lélekkel kell 
ijelenteni, hogy nem tud gondoskodni 
állóképpen azokról, akiket hosszú 
onatsorok hoznak Erdélyből és a 
•lviddkról. A kegyetlen béke követ
eidben az itt maradottaknak is csak 
fára* kenyér, kopott, rongyos ruha
i HUetlen szoba jut. Magyarország 
iá száz sebből vérzik és az élethez 
áld erejét «sak a jobb jövőbe vetett 
it és meggyőződés adja meg.

Ezeket üzeni a megszállott terű
tek magyarjainak a velük egy sor-
i i  szenvedő névtelen.

Mi pedig fájdalomtól elszorult szív- 
>1 adunk igazat neki.

4 szobás ház, mellékhelyiségekkel, 
sebb gazdasági épületekkel meg
yeire kerestetik. — Cím a kiadóban.

Olvassuk a bibliát.
Zsolt. 119, 105.:

Hol biblia a házban nincs,
Hiányzik ott a legfőbb kincs.
Tanyát a sátán ütött ott,
De Isten nem lel hajlékot.

Jézus Krisztus születése.

Dec. 20. 1. Mózes 22. í—u. Jézus szü
letését nem csak Kér. János és Mária, 
hanem Isten is várta. Amazok őrömmel, 
Isten fájdalommal. Hiszen egyetlen fiát vitte 
el tőle karácsony s még hozzá nyomrúságba 
vitte. Amit Ábrahám érezhetett az áldo
záshoz vezető utón, azt érezhette Isten is 
Jézus születése előtt. Milyen nagy szere
tettel szeretett minket, hogy egyetlen fiát 
leküldte értünk! Érdemes engem így sze
retni ?

Dec. 21. Lukács 2 . í—s. Isten terve 
szerint Jézusnak Betlehemben kellett szü
letnie. E tervet szolgálja Augusztus paran
csolata, Augusztus e föld leghatalmasabb 
ura volt s amellett pogány is, mégis ön
kénytelenül is kénytelen engedelmeskedni 
Istennek. Milyen hatalmas Isten! Nem kell 
féltenem az ö ügyét!

Dec. 22. János 1. u. Hogyan fáj nekünk, 
ha önzetlen, szolgálni akaró szeretetünket 
durván visszautasítják! Hogyan fájhat az 
Atyának, hogy a betlehemiek az ó érde
kükben is lejövő fiát nem fogadják be!

Íézus most is ajtónk előtt áll és zörget, 
íeeresztem-e házamba? Itt lakik-e velünk?

Dec. 23. Lukács 2 . «—7. Isten fia a 
fényes mennyország sok hajlékából egy 
homályos istállóba, az ég szeretettel teljes 
környezetéből e világ durva önzésébe, a 
világ Úra mellől egy szegény ácsmester 
családjába kerül. Szegénnyé lett önként, 
hogy én meggazdagodjam. Hogyan viselem 
el földi körülményeim esetleges szűkös 
voltát ?

Dec. 24. Lukács 2 . *—9. A mezőn, a 
legeltető élet mellett nem kell okvetlenül 
eldurvulni, Istentől eltávolodni, lehet ott 
kijelentéseket is venni, Istenhez is köze
ledni. A környezet nem mentség bűneimre.

Dec. 25. Lukács 2 . ío—u. Sok minden
nek örülnek az emberek karácsonykor. 
Örülök-e annak, ami a karácsony lényege, 
hogy megváltóm született nékem is?

Dec. 26. Lukács 2 . 13—14. Az angyalok 
által hirdetett békesség nincs meg, mert 
mi nem tartottuk meg a békesség föltéte
leit, azt, hogy dicsőséget adjunk Istennek 
s jóakarattal legyünk minden ember iránt. 
Hogy sóvárgunk a békesség után! Rajtunk 
áll, hogy meglegyen ! Rajtam is !

H E T I  K R Ó N I K A .
A p o lit ik a i helyzet. A politikai hely

zet komoly fordulóponthoz, érkezett és ha 
a legutóbbi tárgyalásokon nagyjában tisz
tázott helyzet az utolsó pillanatban fel nem 
borul, nemcsak a jelenlegi kormányválság
ból bontakozunk ki, hanem az eddigi fél
megoldások rendszerével szemben olyan 
lesz a megoldás, hogy a rég sürgetett 
konszolidáció biztosításával egyelőre nyug
vópontra juthat egész közéletünk.

A honvédelmi miniszter a takaré
kosságért. A honvédelmi miniszter már

több alkalommal igazolta, hogy komolyai 
veszi a munka és a takarékosság elvét és 
arra is van gondja, hogy a nemzeti had
sereg e tekintetben követendő példányké
pül szolgáljon. E nemes intencióból fakad 
két rendelete is, mellyel a katonai ünnep
ségek mellőzését rendeli és fölhívja a nem
zeti hadsereg tagjait, hogy a mulatozástól 
és felesleges költekezéstől, tekintve baj- 
társaik szerény anyagi helyzetét, még azok 
is tartózkodjanak, akiknek ezt esetleg ma
gánviszonyaik megengedik. Mindenkinek 
meg kellene szívlelni ezt a helyzetünkhöz 
illő  komoly szózatot. Ne rendezzünk ün
nepségeket, ne mulatozzunk és kerüljük a 
felesleges kiadásokat; dolgozzék mindenki 
és akiknek feleslegük van, segítsen ember
társain.

T isza Kálmán g ró f a halottaskocsi 
bakján. Igen szomorú történet ez. Azzal 
a halálesettel kezdődik, amely a biharme- 
gyei Csegődön mély gyászba borította 
Tisza Kálmán grófot, néhai boldog emlé
kezetű Tisza István gróf testvérét, akinek 
a felesége, született Keglevich Érzsébet 
grófné elköltözött az élők sorából. Csegö- 
döt a románok tartják megszállva, a halot
tat pedig Gesztre, a szabad magyar földön 
lévő családi sírboltba akarta elszállítani a 
mélyen lesújtott férj. Természetesen erre 
az átszállításra- engedelmet kellett kérnie 
a román hatóságtól. Meg is kapta az en
gedelmet az elhatároló vonalon való át
kelésre a halott és a maga számára. A ha
tárőrök megvizsgálták az iratokat és k i
jelentették, hogy a dolog nincs rendben, 
mert — a kocsis kimaradt. Semmiféle ka- 
pacitálás nem hatett az őrökre. Tisza Kál
mán gróf telefonon próbálta az illetékes 
román hatóságot meggyőzni arról, hogy a 
halottszállításhoz kocsis is kell, de onnan 
azt a választ kapta, hogy telefonon nem 
lehet ilyen ügyet elintézni. A gyászoló férj 
erre hazaküldte a kocsist, maga ült föl a 
bakra, kezébe vette a gyeplőt, elindította 
a lovakat és vitte feleségének kihűlt tete
mét örök nyugvóhelyére, a geszti sírboltba.

Lengyel hang a tr ia n o n i békéről.
A Varsóban megjelenő Narod című lap 
Magyarország és a csehek címmel hossza
san foglalkozik a trianoni békével és erő
sen támadja a cseheket. Nemcsak a ma
gyarok — mondja többi között a lap — 
de a tótok, a horvátok és a rutének is 
tiltakoztak Magyarország egyes‘ részeinek 
elszakítása miatt. A cseh államban, ebben 
az önkényszülte szörnyben ugyanaz a ha
lálos kór pusztít, mint amely valamikor a 
régi Ausztriát megtámadta és szétbomlasz
totta. Csehország 14 millió lakosa között 
csak nagy üggyel-bajjal lehet 6 és fél mil
lió csehet 'találni. A csehek tehát kisebb
ségben vannak, mégis az ő igájuk alá ve
tették milliószámra a németeket, magyaro
kat, tótokat, lengyeleket és ruténeket, 
holott ezeknek a nemzeteknek egyike sem 
érez legkisebb vonzalmat sem a cseh ura
lom iránt. Csehország mesterséges alkotás, 
nincs meg benne az állandó létnek semmi
féle föltétele és a csehek brutalitása esak 
arra jó, hogy kiélezze a nemzetek elsza
kadó törekvéseit.

Bukarest, Prága, Zágráb. Bukarest
ben a román szenátus ülésén bomba dur
rant el, melynek áldozata lett többek kö
zött a hazaáruló nagyváradi görögkatholi- 
kus püspök: Radu Demeter. — Prágában 
utcai harcok tombolnak a kommunisták és 
a védőrség csapatai között. — Zágrábban 
pedig fellázadtak Radics hivei, akik nem
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akarják tovább tűrni a szerbek hallatlan 
erőszakoskodásait és kikiáltották a paraszt
köztársaságot.

A bukaresti véres bombamerénylet, a 
prágai vérengzések, a zágrábi forradalom 
után mélységes felháborodással kérdezzük: 
mikor térnek Párisban végre jobb belá
tásra. íme a békeszerződés eredménye 1

Danielou védőbeszéde Magyarország 
m elle tt. Danielou a trianoni békeszerző
désről előterjesztett jelentésében a francia 
kamara külügyi bizottságában azzal a kér
déssel kapcsolatban, hogy Magyarország 
fölvétessék-e a népszövetségbe, az előadó 
utalt azokra a nagy szolgálatokra, amelye
ket a magyar nép legutóbb is a Kun Béla 
bolsevizmusa ellen vívott dicsőséges har
cában a civilizációnak tett.

Danielou ezután áttért a határok kér
désére és sorra vette a magyar békekül
döttség észrevételeit. Némi aggodalmát fe
jezte ki az uj államok néprajzi összetéte
lével szemben, amelyekbe túlnagy számmal 
kebeleztek be magyarokat. Követelte a k i
sebbségek megfelelő védelmét.

Befejezésül Danielou abban foglalta 
össze megállapításait, hogy Magyarország, 
amelyet a legszűkebb határok közé szorí
tottak és amelyet megfosztottak ipari terü
leteitől, képtelen tovább élni, hogyha kívül
ről nem kap segítséget.

E G Y H Á Z I k ö z é l e t .
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Sántha Károly jub ileum a Sopronban.
A soproni gyülekezet az ifjúsági és olvasó 
egyletben f. hó 12-én ünnepelte Sántha 
Karoly jubileumát. Payr Sándor theológiai 
akad. tanár „Sántha Károly egyházunk lan
tosa* címen felolvasást tartott. A theol. 
akadémia hallgatói Sántha költeményeiből 
szavaltak. A tanítóképző növendékei pedig 
Kárpáti Sándor zenetanár vezetése alatt 
Sántha verseire irt karénekeket adtak elő. 
Sánthának sok tisztelője van Sopronban s 
egyházi énekügyünk terén szerzett érde
meit jól ismerik.

Halálozás. Hajas Endre, a rábaszent- 
andrási gyülekezet lelkésze hosszas szen
vedés után Rábaszentandráson f. hó 5-én* 
elhunyt. 70 évet élt s ebből 44 évet töltött 
mint lelkész egyházunk szolgálatában. 
Nagygeresden, majd Győrszemerén, 1877 
óta pedig haláláig Rábaszentandráson mű
ködött. Igazi gondozója, atyja volt gyüle
kezetének, melyet szegény, küzdő sorsból 
•éltudatos gazdálkodásával rendezett, jó
módú gyülekezeteink sorába emelt. Méltán 
mondta el gyászoló gyülekezete koporsója 
fe lett: leesett a mi fejünknek koronája. 
Részt vett az egyházmegye életében, mun
kálkodásában is s az egyházmegyei Lel
készegyletnek hosszú időn át bölcs elnöke 
volt. Életének végén egymásután érték a 
súlyos csapások, amidőn két jeles fiát fel
nőtt korukban kellett eltemetnie. Most kö
vette őket ő is, itthagyván veszteségeit 
egyedül gyászoló özvegyét! Temetése f. hó 
8-án volt Rábaszentandráson. Koporsója 
felett az egyházi beszédet Hérincs Lajos 
esperes mondotta s a,családon kívül lel
késztársai és óriási közönség kísérte örök 
nyugalmának helyére.

Áldott legyen a buzgó, jó pásztor em
lékezete 1 '

Lem ondott nyugdíjin tézet! ügyvivő, 
öyürky Pál rimaszombati főesperes az
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egyetemes lelkészi nyugdíjintézet tulajdon- 
képeni megalapítója,* mindezideig ügyvi
vője ebbeli állásáról lemondott.

Nagy beteg főesperes. Mint részvéttel 
értesülünk Materny Lajos debreceni lelkész
esperest szívszélhűdés érte, s most bete
gen fekszik.

Ú j lap. Az Országos Evangélikus Szö
vetség kiadásában f. hó 5-én „Evangéliku
sok Lapja" címen új hetilap indult meg, 
amely a szétküldött felhívás szerint „főleg 
egyházunk műveltebb híveire kíván támasz
kodni s mint sajtóorgánum társa lesz a 
„Harangszó“ -nak, amelynek mint néplap
nak terjesztését az Országos Evangélikus 
Szövetség is feladatai köze sorozta.* Az új 
egyházi lapot dr. Raffay Sándor püspök 
alapította. Felelős szerkesztője Kirchner 
Rezső püspöki titkár, társszerkesztője dr. 
Scholtz Oszkár az Orsz. Evang. Szövetség 
igazgatója. Az első szám a következő tar
talommal jelent meg: dr. Raffay Sándor: 
Kiáltó szó! Kirchner Rezső: Üdv az olva
sónak ! Dr. Scholtz Oszkár: Evangélikus 
Szövetség, Püspöki évi jelentések, Sass v 
János: Utóhangok a reformáció jubileu
mához, Egyházi élet, Szövetségi hírek, 
Szerkesztői üzenetek.

Nem etpátróban a Dunántúli Luther- 
Szövetség november 28-án tartotta a hívek 
nagy érdeklődése mellett propaganda ün
nepséget. Az „Erős vár a mi Istenünk“ 
kezdetű ének két versének eléneklése után 
Mesterházy Sándor lelkész Mikeás 5, 1—4. 
alapján ádventi írásmagyarázatot tartott. 
Ez után az iskolásgyermekek Héricz Sán
dor tanító vezetése mellett elénekelték a 
„Dicsérd én lelkem a dicsőség örök kirá
lyát" kezdetű szép dicséret két első versét, 
amelynek elhangzása után Kiss József surdi 
lelkész szavalta „Az első ibolya* c. költe
ményt. Majd Mesterházy Sándor hosszabb 
felolvasás keretében ismertette a Dunántúli 
Luther-Szövetséget és buzdította a híveket 
— különösen a hitbuzgó ősök példájával — 
az egyházhoz való hűségre és felhívta őket 
a Dunántúli Luther-Szövetség pártolására. 
Az offertórium 91 korona 56 fillért ered
ményezett a Luther-Szövetség javára.

Sárvár. A nőegylet Dubovay Gézáné 
helyébe egyhangúlag Mórocz Lajosnét vá
lasztotta meg elnöknek. Adventben kedden 
és pénteken este 6 órakor istentisztelet 
tartatik, mely igen szép látogatottságnak 
örvend.

Karácsonyra, a szegény gyermekek se
gélyezésére a nőegylet már 3135 koronát 
gyűjtött. Ezenkívül 2 pár cipőt ajándéko
zott Matits István (róm. kath.) kereskedő,
4 pár cipőt pedig Gayer Endre kereskedő.

A villany a templomba és az iskolába 
is be lett vezetve.

A sárvári gyülekezetben újabban ada
koztak : Mórocz. Lajos a 2-ik harang be
szerzésére 1000 koronát, a villanynak a 
templomba való bevezetésére 500 koronát, 
ugyanezen célra N. N. 500 koronát. A temp
lomalaphoz Mórocz Lajos 1 drb Pesti 
Hazai Első Takarékpénztári nyereményköt
vényt adott 100 korona névértékben. — A 
rábabogyoszlói harangra pedig özv. Pauer 
Jánosné 110 koronát adományozott. Ugyanő 
elhalt János fia emlékére 120 koronás ala
pítványt tett a rábabogyoszlói evang. leány- 
egyháznál.

A Luther-Szövetségi ünnepély decem
ber 5-én Sárvár nagyközség jelenlétében 
a következő programmal .folyt le : 1. Köz
ének. „jövel szentlélek Wr Isten." 2. Ima.

Tartotta: Varga József lelkész. S. Luther. 
Szavalta: Tamás Károly vasúti tisztviselő. 
4. A Luther-Szövetség ismertetése. Varga 
József lelkész. 5. Fáradt fejem hova hajt
sam. Énekelte: Schranz Ilonka. 6. Ima.
7. Közének. Ha Krisztus maga oltalma. . .  
stb. Az offertórium 281 20 K-át eredménye
zett, mely a szövetség központi pénztárába 
küldetett be. A taggyűjtés most folyik és 
máris igen szép eredményt ért el.

Téthen december hó 5-én tartott a 
Dunántúli Luther-Szövetség propaganda 
előadást és ünnepélyt — közének és Ke- 
vácsis Géza helybeli lelkész imája után 
Horváth Béla csikvándi lelkész, a szövet
ség kiküldöttje ismertette a szövetség célját. 
Horváth Lidi és Győry József szavaltak, 
az offertórium 34202 fillért eredményezett 
a Luther-Szövetség céljára.

A protestáns Nőegylet estélye. A 
szombathelyi protestáns Nöegylet folyó hé 
12-én templomi vallásos estélyt tartott a 
következő műsorral: 1. Közének. 2. Ima. 
3. Godarde: „Bölcsődal“ . Hegedűn ját
szotta Katona József, orgonán kisérte dr. 
Enyedy Jenőné. 4. Szabadelőadás: „Ke
resztyén eszme a nemzeti és társadalmi 
életben.“ Kapi Béla püspök. 5. Mendels- 
hon : „E liás“-ából ária. Énekelte Károlyi 
Sándorné, orgonán kisérte dr. Enyedy 
Jenőné. 6. Ima. 7. Közének.

A lébényi gyülekezet ádvent első va
sárnapján vallásos estélyt rendezett, ame
lyen a lelkész Sántha Károly énekköltészetét 
ismertette, Németh Mária, Hauptmann Te
réz és Kovács Etelka Sántha költeményeit 
szavalták. Az estély alkalmával tartott 
offertórium eredménye 188 kor. 88 fillér, 
melynek egy része Sántha Károly tisztelet
díjához csatoltatott, másik része a gyüle
kezeti szegényeké. — Karácsonyn egy 
hadiárva iskolésfiunak egy pár lábbeli 
készül begyült adományokból, három csa
lád pedig 10—10 rőzse fát kap a gyüle
kezettől. Reméljük, hogy még ezen földi 
is részesíthetünk egyeseket szeretetadomá- 
nyokban.

Boba. Mórocz Lajos és László Lina 
folyó hó 4-én kötöttek házasságot Bobán 
s ez alkalommal nevezett vőlegény boldo
gult feleségének emlékére a gyülekezet 
„Harang-alap“ -jának gyarapítására 200 K.-át 
adományozott.

Magyarszombathelyen az Ifjúsági
Egylet november 28-án vallásos estélyt 
rendezett. Szavaltak : Kovács János, Kováéi 
Lajos és Letenyei Róza. Felolvasást a lel
kész tartott. Énekeltek: Varga Vilma, Ko
vács Erzsébet, Takács Erzsébet és Letenyei 
Róza. A vallásos estély közénekkel 9 imá
val kezdődött és végződött. Az offertórium 
az egylet alapja javára 130 koronát ered
ményezett.

Adomány. Magyar János magyarszom- 
bathelyi lakos felesége emlékére gyüleke
zeti alapokra 1200 koronát adományozott.

Hangverseny. A budai ev. Mária Do
rottya Nőegyesület kelenföldi köre a Ke- 
lenföldön építendő ev. templom alapjának 
javára december 11-én, a Gellért-fürdő 
nagycsarnokában nagy hangversenyt ren
dezett Bakó László, Kerpely Jenő és 
Szent-ístvány Juliska közreműködésével. 
Cholnokyjenő dr. egyet, tanár a „Napsugár 
diadala“ címen előadást tartott.

a z  evangélikus tanáregylet közgyű
lése. Az evangélikus tanárok és tanítók 
egyesülete is az egyetemes gyűlésiéi kap
csolatban tartotta á nagy összeomlás éta
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első közgyűlését. Dr. Szigethy Lajos alelnök 
végigtekinti a lefolyt nehéz időt és kegye
lettel emlékezik meg azokról a kartásakról, 
akik a megszállott területek nehéz viszo
nyai között szolgálják a magyar kultúrát. 
Dr. Szelényi Ödön főtitkár olvasta föl tit
kári jelentését. Részletesen beszámol az 
evangélikus tanügyet ért veszteségekről. 
Ezekre jellemző, hogy 1254 elemi iskolá
jukból csak 556 maradt.

Az Evangélikus Szövetség ünnepe. 
Az egyetemes gyűlés alkalmából a bpesti 
Országos Evangélikus Szövetség templomi 
ünnepet rendezett. Antalffy-Zsiross Dezső 
tanár művészi orgonajátéka, Raspiné Berts 
Mimi művésznő éneke után dr. Raffay 
Sándor püspök beszélt.

Német ev. lelkészek sorsa. Kelet- 
Poroszországban a lengyel megszállás 
alatt levő evangélikus lelkészeknek is szo
morú sors jutott osztályrészül. Mint meg
bízható forrásból értesülünk, a lengyelek 
eddig 46 ev. lelkészt internáltak, koboztak 
el ugyananyi ev. templomot, s szentelték 
fel azokat kizárólag katholikus istentisztelet 
céljaira.

A németországi Gusztáv Adolf-Egy-
let Wernigerodeban tartotta meg 1913-óta 
első nagygyűlését. Az ünnepi prédikációt 
Danzig szabadállam főszuperintendense, 
D. Reinhard tartotta Hágár ama szavai 
alapján: „Ne lássam, mikor a gyermek 
meghal“ (1. Mózes 21.). Gyújtó szavakkal 
beszélt a középeurópai protestantizmus 
mostani nagy létharcáról. „A  Gusztáv- 
Adólf-Egyletnek állást kel) foglalnia a 
szétforgácsolódás ellen és közre kell mű
ködnie az egységes evangélikus front kié
pítésében." Az Egylet határozottan állást 
foglalt azon elnyomatások ellen, melyeknek 
az evangélikus hitsorsosok Lengyelország
ban jelenleg a nemzeti és felelekezeti fa
natizmus következtében ki*vannak téve.

A bécsi nyomorúságról szívfacsaró 
képet fest egy a jótékonysági akcióban 
tevékeny szerepet játszó nőnek következő 
jelentése: „A jótékony egyesületek az inség 
megállapításában a lábbeliig mennek. Akinek 
van a lábán cipője, akinek van ágya és 
asztala, az háttérbe szorul azok mellett, 
akik a puszta földön hálnak és inget nem 
hordanak. És még ezek a legszerencsét
lenebbek is olyan sokan vannak, hogy tiz 
eset közül csak egyben lehet rajtuk segíteni."

CSALÁD! ÉRTESÍTŐ.
Házasság. Özv. Heitelendy Imréné, 

szüi. Guoth Märy és Zimmermann Péter 
bajor kir. urod. titkár december 1-én há
zasságot kötöttek a sárvári ev. templomban.

H I R K K .
Hock János Amerikába kö ltöz ik . A 

Károlyi-forradalom egyik vezéralakja, Hock 
János, a reverendás-forradalmár, Amerikába 
megy, hogy ott végleg letelepedjék.

P. Bangha Béla a kereszténység 
történe lm i hivatásáról. P. Bangha BÉla 
a lipótvárosi Bazilikában minden hónap 
első szombatján tartani szokott beszédében

legutóbb a többi között ezeket mondotta: 
A keresztény kurzus kétségkívül teremtett 
egyet-mást, de inkább csak negatívumokat: 
megalkotta a numerus klauzuszt, feloszlatta 
a szabadkőmives páholyokat, megrendsza- 
bályozta a lánckereskedőket stb. Pozitívu
mokat is alkotott, de roppantul távol állunk 
attól, hogy azt mondhatnék, a keresztény 
kurzus igazán az eleven kereszténység 
irányában építi ki az új Magyarországot.

H ad ifog lya ink hazatérése Szibériá
ból. A honvédelmi minisztérium hadifogoly
osztálya köz li: A Vladivosztokból induló 
Main hajó előreláthatóan december 15-ike 
táján érkezik Triesztbe 1854 magyar hadi
fogollyal. A Steigerwald november 15-én 
indult Vladivosztokból 800 magyar haza
térővel. A Frankfurt november 15-én indult 
1063 magyar hazatérővel. A Triesztből való 
érkezésük, tehát hat heti út után, vagyis 
december 26-ika után várható. A Triesztből 
való további szállításuk magyar kórház
vonatokon történik Villákon, Szentgotthár- 
don, Pápán keresztül Csótra.

50 fillé re s  papírpénzt kapunk kará
csonyra. Úgy értesülünk, hogy az 50 f i l
léres papírpénzek forgalombahozatala a 
karácsony előtti napokban fog megtörténni.

Zöld káderek garázdálkodnak a 
Felvidéken. Pozsonymegyében szökött ka
tonákból toborzódott rablóbanda garázdál
kodik hetek óta, amely már eddig is tö
mérdek rablást követett el. A banda tagjai 
az utakon feltartóztatják és kirabolják a 
járókelőket. A haramiák a környékbeli 
erdőségekben tanyáznak és fényes nappal 
is kijárnak rabolni.

A csehek kiküszöbölik  a magyar 
nyelvet a pozsonyi közigazgatásból.
A pozsonyi városi tanács elhatározta, hogy 
kiküszöböli a magyar nyelvet a hivatalok
ból és a cseh nyelven kívül a hatóságokkal 
csupán tótul és németül lehet érintkezni.

Mikszáth Almanachja az 1921. esztendőre Herczeg 
Ferenc szerkesztésében megjelent. Az Almanach 
mint minden esztendőben, úgy az idén is a magyar 
irók szine-javának írásait közli. Verset Boross Sán
dor, elbeszélést Bársony István, Bethlen Margit gróf
nő, Csathó Kálmán, Farkas Pál, Gárdonyi G&a, 
■Herczeg- Ferenc, Kádár Lehel, Kosáryné Réz Lola, 
Lövik Károly, Lórinczy György, Pékár Gyula, Su- 
rányi Miklós és Szilárd János írt az Almanachba, 
amely eseménye lesz a karácsonyi könyvvásárnak. 
A Mikszáth Almanach ízléses kötésben 36 koronába 
kerül.

Rövid h irek. Az ötödik szavazásnál 
Hainisch Mihály dr.-t 129 szavazattal Ausz
tria köztársaság első elnökévé-választották.
— Budapesten a statáriális bíróság Rum- 
bold Attilát, a Británnia-különítmény egyik 
tagját, halálra Ítélte. — Lenin ellen revol
v e rs  merényletet követtek el. — A ma
gyar tudományos életnek egyik európaszerte 
ismert kiválóságát, Nopcsa Ferenc bárót 
a románok súlyosan bántalmazták. — Né
metország fizetésképtelenséget jelentett be.
— Chehország a kommunizmus utján ha
lad. — Háború készül Japán és Amerika 
közt.

Szerény igényű, ev. vallásu, keres
kedelmi tanfolyamot végzett árvaleány, 
ki a magyar nyelven kívül németül 
és tótul is tud, egy felvidéki kér. 
szövetkezet üzletvezetője volt 4 éven 
át, —  oly állást keres, hol ellátást 
és otthont nyerhet. —  Címe a kiadó- 
hivatalban. 1—3

Karácsonyi, vagy újévi ajándékul
szerezzük meg gyermekeinknek CS1TE K.

„Betlehemi pásztor“
című mesés könyvecskéjét. Nagy örömet 
szerzünk nekik vele.

A mesék kedveltségét mutatja, hogy rö
vid idő alatt már második kiadásban je
lentek meg.

A könyvecske ára 5 korona. Megrendel
hető a szerzőnél Körmenden (Vas m.)

A ján lunk prom t szállításra német- 
országi

ŐRLÖTT KŐSÓT
fedett waggonokban,

galíciai -raffinált petróleumot
kölcsön hordókban, azonnali szállításra, 

ab magyar határállomás.

LIPP és LACKNER
kereskedelm i üzlete 

S Z E N T G O T T H Á R D .

Egy kisebb városi lelkészcsalád 
keres jóravaló leányt, aki mint csa
ládtag, míg a háztartásban segéd
kezne, az összes házi teendőkben, a 
főzésben stb. kiképezhetné magát. —  
Cím a kiadóban.

Karácsonyi ajándékul
ajánlom beszerzésre az alanti szép 
könyveket. Ára darabonként egyszerű 
kötésben 12 korona, ' díszkötésben 

20 korona.
1. Pósa Lajos: Arany lige t. (Versek.)
2. Dr. Dingha Béla : Hol vo lt, hol nem 

v o l t . . .  (Mesék.)
3. Albert József: Tú l az óperencián. 

(Mesék.)
4. Hamvas József: Mesés történetek. 

(Ifjúsági elbeszélések.)
5. Borsos István: A gályarabok tö rté 

nete. (Egyháztörténeti munka.)
6. Dr. Masznyik Endre: Képek az ókori 

keresztyén egyház történetéből.
7. Gyurátz Ferenc: Hősök kora.
8. Gagyhy Dénes: M ária  nővér. (Kis

regény.) '
9. Babay Kálmán: Nádfödeles házak 

a la tt. (Falusi történetek.)
10. Stráner Vilmos: A b ib lia  az élet 

könyve. (Ismeretterjesztő.)
11. Farkas Mihály né: Történetek az élet

ből. (Elbeszélések az érettebb ifjúság
nak és felnőtteknek.)

12. Kapi Béla: A boldogság könyve. 
(Jellemképző munka.)
Mindezen könyvek egyenként is 

megrendelhetők

W E L L IS C H  B É L A  könjvkerakedésébeii 
Szentgotthárdon.

Nyomatott Welliscb Béla v il’amüzemü könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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F a la ié i « ip rkp a z tó  
é t kiadó:

S Z A L A Y  M I H Á L Y .
Társazarkasztó :

NÉMETH KÁROLY.

Kéziratok Lovóazpatonéra  
(Vaazpréinm egyaj, elöfi- 
zatétl d l|ak, reklam ációk  
a HARANGSZÓ kiadóhiva
talának S zentg ottliárdra  
(V iitvárm egye) küldendők

Előfizetést elfogad  
minden evang. lelkész ét 

tanító.
M egjelen ik m inden vasár- 

nap.

E V A N G É L I K U S  N É P L A P .
A la p í to t ta : K ap i Béla 1910-ben.

52. szám.

Szerkeszti és a  k iadásért
fe le lő s :

C Z 1 P O T T  OÉZA
S ZEN T G OTTHÁRD  

(Vttsvármegye.)
A „H aru ngszó“ előfizetési 
ára egész évre : Luther- 
Szövetségl tagoknak clm- 
szalagos kü d-ssel 8 3  K, 
csoportos küldéssel 8 0  K, 
a nem Luther-Szövetségl 
tagokn ak clm szaiagos kül
déssel 9 4  K, csportos kül

déssel 8 8  K.
A , ,H a rangszó" terjesz- 
tézére befolyt adom ányok
ból szórványban lakó hl- 
veinknek Ingyanpáldányo- 

kát küldünk.

A „ D U N Á N T Ú L I  L U T H E R - S Z Ö V E T S É G “ H I V A T A L O S  L A P J A .

K arácsonykor!
Ha csak testi szemeinkkel nézzük : 

sötét, csillagtaian éjszaka 1 . . .  Ha lel
künk szemeivel nézzük: karácsonyi 
fényességben csillogó égboltozat! . . .

Lábunk előtt elpusztult föld, szét- 
döntött ország. Bármerre fordítsuk 
tekintetünket, leszakított országrészek 
hevernek előttünk. Államunk címer
darabjai széttördelve, nemzeti létünk 
meggyalázva, erkölcsi és anyagi kin
csesházunk kifosztva. Mi vagyunk a 
világháború kifosztott koldusai, mé
gis prédára éhes ellenségek állják 
körű' megmaradt országunk szűkre 
szabott határait. M it várhatunk ? 
Van-e ennek a sötétségnek világos
sága? Van-e ennek az elesettségnek 
megtartó Krisztusa?

Ha a lelkekbe tekintünk, ugyan
csak sivár képet látunk magunk előtt.
A nemzet hat éven át igazán erkölcsi 
magaslatokon járt. Hőskölteményre 
méltó a bátorsága, legendás ajkak 
beszédére a vitézsége. Fiai, akár fia
talok, akár deresedő hajúak, egész 
emberek, egész hősök voltak a har
cok mezején. És nagyok voltak az 
itthoniak is: lemondásban, munkában, 
kitartásban és erős hitben. De azu
tán a végén összeroppant minden. 
Ha a vasház vasgerendáinak csavar
jait meglazítjuk s egymásba simuló 
végeit kiemeljük, összedől az egész 
ház. A belső szerkezettől függ a ház 
élete. Mi egy belső összeomlást szeráf, 
vedtünk végig. Erkölcsi étetünk,

Uj istenük: a vagyon. Sohase volt 
annyi földi kincsük, mint most, és 
sohase voltak olyan kapzsiak és önzők 
mint épen most. a nyomorúság leg
nehezebb idejében. Meglazult a fe
gyelem, megingott c tekintély, 'sza
badossággá lett a szabadság. Nem 
mondom, hogy üresek a templomok, 
mert nem üresek, azt sem mondom, 
hogy közönyösségbe temetkezik min
denkinek az élete, mert az egyház
szeretetnek, az egyházhoz ragaszko
dásnak, az evangélikus egyházi öntu
datnak sokféle bizonyságait nem tagad
hatom meg. De bizonyos, hogy a 
pusztító forradalmak viharfelhőjének 
egy-egy felhője i rtg mo*>F is tVünk 
felett úszik és sötét árnyékát ráveti 
életünkre.

A nemzet pedig a sötét éjszaká
ban a szabadulás útját keresi. Eze
rén és ezeren függesztik tekintetüket 
a bizonytalan jövendőbe: a Megvál
tót várják. Politikusok a külpolitikai 
viszonyok tisztulásától, meg a párt- 
politika munkaprogrammjától várják 
helyzetünk javulását. Közgazdászok 
a csodálatos pénzügyi műveletektől. 
Azok pedig, kik a lélek munkáját ér
tékelik s a földi életet a lélek és er
kölcs szépségével akarják áthatni, a 
kultúra erősítését sürgetik. Mindegyik 
szükséges és mindegyik fontos. És 
mégis az igazi, a legelső feladatot 
nem a külömböző munkaprogramm, 
hanem a régi karácsonyi üzenet je
löli meg.

Ha az óceánon végpusztulásba 
lkr* #rohant a hajó, ha gyűrűző örvényei 

mélységes hullámsirt nyitnak megvilágunk csavarjai megtágultak
esték, tartó oszlopaink uiegino$|fö$fé előtte s az emberek százainak szívét 
ezért omlott össze szegény h azá fU v j megérinti az elmúlás bizonyosságá- 
államunk, társadalmunk. Először nak érzete, akkor utolsó kérésképen 
belső pusztult, azután a külső. De ^  ezeket a szavakat küldik drótnélküli 
külső összeomlás még a megmaradt távíróval szerteszét: »mentsétek meg 
belső értékek közül is sokat maga lelkünket 1« Nemzetünk hajója is ör- 
alá temetett. Sivár lelkek ezrei élnek vénylő forgatagba került. Történel- 
körülöttünk. Anyagiasságban élnek, műnk ismét a temetés rettenetes idő

szakát mutatja. Oly sok mindent el
veszítettünk s még ezután is oly so
kat el kell temetnünk. Égő tekintettel, 
megdöbbent, sokszor kétségbeesett 
lélekkel állunk romjainkon. Mentjük 
a menthetőt! De valljuk, hogy élet 
nincsen lélek nélkül, hogy jövőnk 
csak akkor lesz, ba megtartjuk a nagy 
intést: »mentsd meg a lelkedetI« Az 
egyes embernek, de az egész nemzet
nek is a lelkét kell megmentenie.

Karácsonyi üzenet: ma született 
nékünk a Megtartó! Eijött e sötét 
földre, hogy a szent Isten örökkévaló 
szeretetével bearanyozza életutunkat. 
Eljött, hogy a bűn, kárhozat és halál 
hatalmából megtncnise !flVürk°L F? 
karácsony boldogsága, ez karácsony 
jelentősége.

Krisztus az élet. Csak ott van élet, 
ahol Krisztus él. Ha nem születik 
meg a lelkekben, avagy meghal az 
emberek szívében, akkor ott meghalt 
maga az élet is. Azt mondja egy hagy 
angol író : mindenkinek kell egyszer 
találkoznia a Krisztussal és akkor 
mindenkinek határozni kell a Krisz
tus felől. Az életet fogadja be az, aki 
ő t befogadja, de az élet kapuját zárja 
be önmaga előtt, ki a karácsonyi tör
ténet fájdalmas sorát elismétli: »nin
csen számára hely«. . .

A Krisztus számára legyen hely 
a te lelkedben, embertestvérem Éle
ted, boldogságod, megtartásod csak 
akkor lehet, ha van számára hely a 
te lelkedben. A legdrágábbat hozza 
magával: Isten bűnbocsátó, megtartó 
kegyelmét. Fogadd bünbánattal, élő 
hittel, hogy megtarthassa a te lel
kedet. De vigyázz, Krisztusod élő 
Krisztus, eszmények, valóságok, kö
vetelések foglalata legyen, ne pedjg 
üres jelsző, üres dogma. Lelked böl
csőjében erősödjék, nevekediék, hogy 
te új teremtmény légy általa.

Az emberek közösségében is min
den a Krisztushoz való viszonytól
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függ. Szegény magyar hazánk jöven
dőjét is ez dönti el. Áilamrendünket 
csak az erkölcsi rend teheti erőssé. 
Törvényeinkbe, az Isten törvénye 
visz lelket. A haza gyermekeinek 
erkölcse, élete, kötelességteljesítése 
attól függ, hogy mily mértékben Isten 
gyermekei. Társadalmi életünkben is 
csak akkor jutunk közelebb a békes
ség, a szeretet, az egymást megbe
csülés boldogságához, ha a Krisztus 
a szívekben él s az emberek életében 
megvalósul.

Egyházunk jövendője is annak 
Krisztushoz való viszonyától függ. 
Életünk csak ő benne lehet. Hivatá
sunk az ö szolgálata. Dicsőségünk 
az ő dicsősége. Minden fontos, ami 
egyházunk életével összefügg, ami az 
államban való elhelyezkedésünkre, 
avagy a felekezetközi viszonyra, jo
gaink biztosítására vonatkozik. De 
egy pillanatra se feledjük el, hogy 
az első és legfontosabb az, hogy 
Krisztus legyen a mi megtartónk s 
tőle nyerjük hivatásunkat, erőnket, 
életünket és boldogságunkat. Ez egy
házunk örökkévaló munkaprogrammja. 
Indítsuk hát bünbánatra a gondjainkra 
bízott lelkek százezreit. Sötétségben 
mutassunk az örök világosság felé. 
A bűn és elhagyatottság éjszakájában 
tárjuk fel a karácsonyi fényben 
felragyogó mennyboltozatot. Vezes
sünk mindenkit a Krisztus lábaihoz. 
Tegyük az evangéliomot templomban, 
iskolában, palotában, kunyhóban az 
élet világosságává. Építsük ama belső

T Á  B C A .

K a r á c s o n y .
— 1920. —

Be szomorú most a magyar karácsony 
Szemünk vidámnak egy arcot se lásson, 
Ének, imádság zokogásba fúljon, 
Köny kicsorduljon 1

Vezet a csillag Jézus bölcsőjéhez, 
Oh de a lelkünk mily fájdalmat érez 1 
Szegény hazánk te, szegezik koporsód 
Ez Tőn balsorsod!

Angyalok ajkán az örömhirü dal 
Búbánatunkra meghalkulva elhal. 
Jaj, a mi gyászunk ! Szívek elepednek, 
Megrepedeznek.

Kiknek hazájuk a hazában nincsen, 
Tekints le rájuk irgalmas nagy Isten I 
És tartsd meg őket, akik raboskodnak 
Hu magyaroknak I

embert a hit fundamentomán, meg
gyökerezvén a szeretetbe. Egyházunk 
az evangéliomot tisztán és igazán 
hirdeti, nem prédikál hitető ember
bölcsességet, hanem egyedül azt a 
Krisztust, aki megfeszittetett mi éret
tünk. Egyházunkban van számára 
hely és csak az ő számára van hely. 
Higyjük, reméljük tehát, hogy kará
csony szent ígérete a mienk lesz: 
megtartjuk a mi lelkünket I Kegye- 
lemből 1

A lélekben megszülető Krisztus 
az Isten gyermekének karácsonyi 
boldogságával ajándékoz meg mind
nyájunkat. A nemzet boldog kará
csonya pedig akkor közeledik, ha az 
emberek lelkén keresztül a nemzet 
életében is lesz hely az élő, igazi 
Krisztus számára.

Kapi Béla.

Még egyszer „Kara“-csong.
I r ta:  Torda Lajos. (Folyt).

A kara és csöng szavak nemcsak 
a karácsony szíjban maradtak fönn 
nálunk. A kara szó oft van több 
helynévben, m int: Karád, jász Kara- 
jenő, Karancs és több családnévben. 
A karsai tulajdonkép: karaszui, ami 
szóról-szóra fekete vizet jelent, a 
karcsay és karacsay fekete folyóvizet 
(szu =  viz, csaj —  folyó). A csöng 
szó ott van az alacsony, sőt a na
gyon szóban is. A magyart a török

A szívet sírig két érzés hevítse,
Mint egybeforrott szent tűz melegítse: 
Imádd az Istent! Szeresd a hazádat: 
Szülőanyádat!

—  Kondulj harangszó bűnbánó imára, 
Mosd hófehérre a szívet köny árja: 
A nemzet átka, mely sírját megássa: 
Pártoskodása.

Hit is elhullat virágot és lombot, 
Termő gyümölcse: az erkölcs elromlott, 
A szeretetnek gyökere kiszáradt,
A bűn eláradt.

ma is madjár-naV, vagy madsúr-nak 
mondja, gy a nagyon szó eredetileg 
nadcsong volt, ami -igen nagyot je-' 
lent. A nagy nad volt szülőfalumban: 
Magasiban A lapos vasat nádoltat- 
ták — ami az én kis gyerekeszem
nek megfoghatatlan volt, hogyan le
hessen a vasat nádolni, míg azután 
láttam, hogy egy darab vasat hozzá
forrasztanak, úgy, hogy az a lapos 
vas nagyobb lett. M i a nádor ? Nagy 
u r !  Hogy az /t^-ből lett az ny, erre 
találtam más példát is. Példa erre a 
keskeny szó. Ez tulaidonkép összetett 
szó. A kicsi, vagy kis turkesztáni test
végeinknél is kis és kicsik, a keng 
pedig széles. Kiskeng, vagy amint mi 
ma kiejtjük keskeny, szóról-szóra te
hát azt jelenti: kicsit széles, ami tel
jesen érthető. A keng szó fönnmaradt 
aztán sok szavunkban, a kényelmes 
szóban például; hisz sohase mond
juk kényelmesnek azt, ami szűk, vagy 
keskeny, csak azt, ami tág, bő, szé
les. Fönnmaradt a kengy-el szóban; 
a kengyelvas széles. A kenyér szó is 
valószínűleg innét ered, alakját nézve, 
mert széles volt a régi kenyér és lapos, 
innét a lepény.

Száz és száz ősmagyar szó lap
pang mai nyelvünkben. Értelmük ré
szint eltolódott, részint szükebb térre 
szorult. így a náhr, vagy nehr szó, 
ami Turkesztánban magasat jelent, 
ma már a nyár szóban van meg. 
Legmagasabb fánkat, a jegenyét nyár
fának  mondjuk s azt a szakát az év
nek, mikor a nap legmagasabban jár,

Itt az Időknek teljessége újra, 
Jövőnket írja most az Isten ujja, 
Pirkad a hajnal, vak éjbe sugárzó, 
Már leng a zászló.

Tapsolnak a fák, Kárpát ősi fái, 
Erdély bércei, Alföldünk rózsái, 
Föltámadásod ezrek riadozzák 
Nagy Magyarország.

Ezt a napot, ezt Uram add megérnem, 
S engedj békével nyugalomra térnem I 
Boldog, ki akkor tégedet szent ünnep 
Örömmel ül meg! Sántha Károly.

Térj meg magyar nép a te Istenedhez, 
Sok nagy bűnödnek, jó Ő, meg

kegyelmez,
S ki megbirkózott már annyi veszéllyel: 
Nemzet nem vész el.

Nem vész el a nép, Árpád ivadéka, 
Miénk ez a föld, apáink hajléka, 
Hajlékunk romban, de fölépül, állván 
A jog szikláján.

Szállj le, angyal. . .
Szállj le, angyal, mi hozzánk is, 
Árassz körül égi fénnyel:
Dúlt szívünkön, roncs hazánkon 

1 Ijesztően nagy az éjjel.

Sötét romok, sötét sebek,
Sötét végzet, sötét gond, gyász. . . 
Ez ma szegény Magyarország. . . 
Sírok felett siralomház.
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nyár nak. A nehr-b&\ eredhet a nye
reg, amely a lovat, ha ráteszik, tény
leg magasítja. Szokás nálunk sok szót 
a latinból, németből, szlávból szár
maztatni, ami egyrészt természetes, 
mert körülöttünk ezeket a nyelveket 
beszélik. Hédin Sven és Stein Aurél, 
ezen magyarból angollá lett, Indiá
ban élő tudós könyveiből, akik Tur- 
kesztánban mint régészettel s föld
rajzzal foglalkozó tudósok utazgattak, 
azt tapasztaltam, hogy sok más-ere- 
detünek tartott szó magyar.

Esküt tettem volna rá 2 — 3 év előtt, 
hogy a torony szó a latin turris, vagy 
a német thurm-bó\ származik. S az 
egyik könyvben olvasom, hogy thora- 
nak mondják azokat az agyagtornyo
kat, melyek a turkesztáni homoksiva
tagban gyakoriak. És biztosra vettem, 
hogy a lator szó a latin latro szóból 
származik, amely tolvajt jelent. És 
íme, egyszer olvasom ezt: dsal lat 
kuni, ami azt jelenti: ember ölő ho
mok, tehát lat azt jelenti öl, az or 
rag melléknév képző, mint mikor 
domb-ból dombom lesz E szerint 
lator =  gyilkos, aki öl. Ép ezidőtájt 
tűnődtem azon, hogy a látni szó hon- 
nét eredhet. És a lat szót fontolgatva

Régi hazánk eltemetve,
Csonka törzsén is íté le t.. .
Bús jelenünk busább jövőt,
Éjünk igér újabb éjét.

Sok bűnünk mind összeérett;
S bár gyümölcsét sírva szedjük:
Újra néki porhanyítunk 
S még szaporább kézzel vetjük.

Közös balsors csépel, gázol,
De meg egymást mégsem értjük; 
Míg az örvény felénk kapdos,
Mentés helyett egymást tépjük.

Akinek van : dőzsöl, habzsol ;
Akinek nincs: összedőlhet.
De legárvább itt a lélek :
Ezzel sehol nem törődnek.

S balga hittel ekkép várunk 
Feltámadást, szebb világot;
Mintha eztán az éltetne,
Ami eddig sírba rántott.

Szállj le, angyal, s e vak éjbe 
Világíts be hajnalfénnyel,
Rázz, riassz fel s töltsd meg lelkünk 
Új sejtéssel, új reménnyel.

Hirdess nékünk nagy örömhírt: 
Derengni kezd, ne féljetek!
A Megtartó tinéktek is,
Közietek is megszületett I

Szalay Mihály.

rájöttem, hogy ép ebből a lat (ölést 
jelentő) gyökből. Ügy-e képtelenség? 
De most vegyük ezeket a kifejezése
ket : szemet szúró, vagy szembe ötlő 
(tulajdonkép öltődő) dolog, ami nem 
szúr szemet (szúrni és ölni sok eset
ben egy) azt nem látom, csak azt, 
ami szemet szúr.

(Folyt, köv.)

A farkas és a bárány.
Irta : Pass László.

„És lakozik a farkas a báránnyal . . .  
és egy kis gyermek őrzi azokat“ — ezt 
jósolta boldog reménnyel a zord idők pró
fétája. (Esaiás 11, 6.)

A farkas és a bárány a háború és béke 
ősi jelképe. A farkas a vérszomjas erőszak, 
a bárány a békés, szelíd ártatlanság jel
képe. Aesopus meséjében is ott látjuk mind 
a kettőt. A kis fehér bárány inni megy a 
patakhoz nagy szomjasan. Odamegy a lom
pos farkas is. Amint meglátja a kis bárányt, 
vér borítja el a szemét, és kész a gyilkos 
szándék. Rátámad az ártatlan bárányra, 
hogy miért zavarja fel a vizet, mikor ő 
inni akar? A szelíd bárány, mert ő nem 
árt senkinek, nem bánt senkit, semmit, 
védekezni kezd, hogy hiszen a farkas áll 
feljebb a viz folyásán, inkább ö zavarja 
fel a vizet. Más ürügyet mond a farkas. 
Végre is kifogy az ürügyekből és a türe
lemből, ráveti magát a bámuló kis bárányra, 
elharapja a torkát s aztán, kis vártáivá 
csak néhány véres csont marad a vízparton. 
Az ordas pedig jóllakva odébb áll . . . 
Az ősi gonoszság és ártatlanság harcának 
hü jelképe ez a mese, amely időtlen idő 
óta tart már ember és ember, nép és nép, 
állam és állam között. E miatt van annyi 
baj ezen a világon, e miatt folyt évmilliók 
óta annyi, de annyi vér és könny 1 A go
nosz, vérszomjas erőszak az, amely mindig 
megzavarja a világ békéjét, tüzcsóvát dob 
belé s a pusztító háborúk tengernyi vér
ontását, gyászát, nyomorát, kínját zúdítja 
a békés emberek millióira . . .

És e két szellemről, a háború és béke 
szelleméről azt jósolja a próféta, hogy lesz 
idő, amikor végre a farkas és bárány együtt 
lakozik és egy kis gyermek őrzi azokat. 
Egy kis gyermek Születését jósolja meg, 
aki „megveri szájat vesszejével a földet“ — 
„a vérben fertőztetett ruha megég“ — a 
fegyverekből munkásszerszámokat csinál
nak, vagyis örök béke lesz, mert ő a Bé
kesség fejedelme lesz (Esaiás 9. Mikeás 5.) 
Nem bölcsek, tudósok, hadvezérek, állig 
fegyverben lévő seregek sokasága, hanem 
egyetlen egy kis gyermek teremti meg a 
világbékét. A kis gyermekeknek van e föl
dön a legnagyobb hatalma. Aki ismeri az 
életet, az tudja, hogy a ringó bölcsőben 
szendergő ici-pici emberke e föld legna
gyobb hatalmassága, ó  érte van minden 
munka, gond, bánat, de viszont ö érte min
den nehéz könnyű és minden keserű édes. 
Ez természetes is. Hiszen még a madarak
nál is elsők a fiókák, aztán jönnek az öre
gek. Mikor az anyamadár látja, hogy ve
szedelem közeledik a fészke felé, akkor 
inkább magára irányítja ellensége figyelmét, 
feláldozza magát a kicsinyeiért, hogy azok 
megmeneküljenek. Az anyagólya, mikor

eledelt visz a kicsinyeinek s látja, hogy a 
ház a fészkével együtt lángolva ég, akkor 
lecsap a fészkére, kiterjeszti a szárnyát, 
betakarja a fiókáit s aztán elhamvad e fé
szek a gólyacsaláddal együtt. így van ez 
az egészséges szívü-lelkü embereknél is. 
Romlott az, aki nem így érez. . .  „Első a 
gyermek !* Ha egy tülekedő tömegben meg
jelenik egy szegény asszony, karján egy 
kis gyermekkel és elhangzik a vezényszó: 
„helyet ennek a kis gyermeknek!“ — ak
kor a tülekedő emberek engedelmesen sor
falat állnak a föld legnagyobb hatalmas
ságának, a pöttömnyi emberkének. És ki 
tudná azt megmondani, hogy mennyi örö
möt, vigasztalást, mennyi de mennyi boldog
ságot, istenáldást áraszt egy gügyögő baba 
élete, fejlődése, játéka, mosolya, dalolása, 
versike mondása, ájtatos imája a gondok, 
bánatok terhéthordó szülök életére 1 Mily 
végtelen sokszor igazolja az élet a szép
séges 8-ik zsoltár szavát, hogy a jó Isten 
a kis gyermekek gügyögő pici ajka által 
erősíti meg az ő hatalmát az emberek közt, 
hogy a gyűlöletet elnémítsa. Hányszor érez
zük, hogy a jó Isten ereje erőtlenség által 
valósul meg I (II. Korinth. 12,9.) Hányszor 
téríti meg a jó Istenhez egy-egy kis gyer
mek az apját, anyját! Hányszor tanítja meg 
egy-egy kis angyali gyermek imádkozni, a 
jó Istent leborulva imádni, szeretni az ő 
gyenge hitű szülőjét 1 Csodás nagy hatalma 
van a kis gyermekeknek, de hozzájuk ké
pest végtelenül hatalmasabb az a kis gyer
mek, aki szavának az erejével együtt őrizi 
a farkast és a bárányt, aki megteremti az 
örök békét: a bethlehemi kisded. A próféta 
jóslata valóra vált, az idők teljességében 
megszületett a várt Messiás. Elhangzott 
ajkáról az élet örök parancsa: „Szeresd 
az Istent és embertársaidat!“ . . .  Azóta, 
hogy minden „elvégeztetett!“ — csaknem 
2000 év eltelt és mégis úgy látszik, hogy 
a farkas és bárány meséje most is igaz. 
Nem kell mást nézni, csak a saját sorsun
kat, a mai békességet, Szent hazánk szerte
szaggatva, tele nyomorral és jajjal. A go
noszság tombol, az ártatlanság szenved. 
A mellünkön térdelő, torkunkat markában 
tartó ellenségünk ránkkényszerítette ezt a 
„békét“ , amely keresztrefeszítése, meggya- 
lázása az igazságnak. „A nagy hal megeszi 
a kis halat“ , a farkas felfalja a bárányt. 
Ezt a régi mondást igazolja keserves sor
sunk s nem a próféta szavát, hogy: „lakozik 
a farkas a báránnyal. . .  és egy kis gyer
mek őrzi azokat. . . “

De mégsem! Képek ragyognak felém. 
Az egyiken látom az iskolából kitóduló 
holland, svéd, dán, svájci gyermekeket, 
amint apró röpiratokat visznek szét s ter
jesztenek a városban. Egy kérés van a pa
pírra írva : „Jó emberek, segítsetek rajtunk 
ruhátlan, éhező, nyomorgó magyar gyerme
keken, mert elveszünk. Pedig mi úgy sze
retnénk még élni és örülni, mint a ti gyer
mekeitek 1“ És a kérő szónak van foganatja. 
Könnyező nénik és bácsik, kis gyermekek 
és öreg urak viszik a sok ajándékot a 
gyűjtő helyre a szegény magyar gyerme
keknek . . .  Egy másik képen karácsony
ünnepet látok. Egy öreg, nagy szakállu 
doktor bácsi rendezi a hatalmas gyermek- 
kórház picike betegeinek. Szép, nagy terem 
közepén van a csillogó, díszes karácsonyfa. 
Mellette egy kis színpad, betlehemes já
tékra. Kezdődik az ünnep, jönnek az ara
nyos kis szenvedő angyalok. Soknak a 
feje, szeme, másnak a kezecskéje, kicsi 
lába van bepolyálva fehér kötéssel. Néme
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lyik beteg pici mankóval biceg befelé meg
hatottam Van olyan, akit ágyastól hoznak 
az ünnepre. A kis színészek mind meg
gyógyult betegek. Még kis élő Jézuska is 
van. Egy meztelen kis baba fekszik hanyatt 
a szénán, tágranyílt szemmel nézve a ra
gyogó fát. És kinek a hatalmáról, uralmá
ról mond szent bizonyságot az, amikor a 
csillogó szárnyú angyalkák, az operált, 
meggyógyult pici betegek összeteszik ka
csóikat s szemüket ájtatosan a magasságba 
fordítva megcsendül pici ajkukon a kará
csonyi ének: „Dicsőség a magasságokban az 
Istennek!“ És kinek a hatalma enyhíti azt a 
tengernyi nyomóit és kínt, amit a gonosz
ság zúdított e világra ? Ki tanította meg 
az embereket a samaritánusi irgalomra, 
alázatos, lemondó, tűrő, megbocsátó szere- 
tetre, önfeláldozásra, igaz emberségre? A 
bethlehemi kisded! Az, aki a farkast és 
bárányt együtt őrzi, az, aki azért jött, hogy 
a szegényeknek az evangéliumot hirdesse, 
a megtört szíveket meggyógyítsa, a vakok 
szemét megnyissa és hirdesse az Úrnak 
kedves esztendejét. (Lukács 4. 18—19) 
Téved az, aki nem veszi észre az ő meg
mérhetetlen hatalmát korunkban is. Egy 
kép, egy anyaarc jut eszembe. Ukrajna 
megszállása idején Odessa egyik főutcáján, 
a Preobrazsinszkája-ulicán hömpölygő tö
megben jött felém egv gyászfátyolos, sá
padt, finom arcú nő. Rám pillantott sietté- 
ben s amint a boldogságát, szeretteit tőle 
örökre elvevő ellenséges sereg lelkészét, 
a bethlehemi béke-fejedelem követét látta 
ruhámról, akkor egy pillanat alatt oly po
koli kín vonaglott végig az arcán, amit én 
soha se fogok elfelejteni. Ez az egy anya
arc, a Niobe-arca legkifejezőbb bizonyítéka 
annak, hogy mily vegielen, kínos vágyako
zás kívánja, követeli a Jézus eszméinek a 
teljes diadalát e világon: az örök békét, 
amelyben igazság és emberség lakozik. 
Épen ezért szent, hogy az ő hatalma nem
hogy vesztene erőben, hanem inkább fo
kozott erővel gyarapszik a teljes diadalig. 
Hiszem, hogy a világ vége egy szent, végJ 
télén harmónia, az örök békesség lesz, 
amikor a farkas és bárány együtt lakozik... 
és egy kis gyerek őrzi majd őket. Soká 
lesz ez nagyon, de mégis közeledünk feléje 
minden szívdobbanással, minden vággyal, 
mely abban a kérésben esedez a Minden- 
ség urához: „M i Atyánk !. . .  jöjjön el a 
Te országod és legyen meg a Te akaratod, 
mikép a mennyben, akkép e földön i s . . .  
Ámen! . . .

A csodálatos ember.
Tanulságos mese 

kicsinyeknek és nagyoknak.
Hol volt, hol nem volt, az Ópe

renciás tengeren innen, karácsony kis 
keddjén valamivel túl, volt egyszer 
egy csodálatos ember. Ez a csodá
latos ember a feleségével, két leá
nyával meg egy fiával a legnagyobb 
gyönyörűségben, békés boldogságban 
élhetett volna —  ha az a volna nem 
volna, vagyis ha őkegyel me annyira 
csodálatosan csodálatos nem lett 
volna.

Úgy ránézvést nem volt rajta semmi 
csodálatos, eppen olyanforma volt,

mint más ember gyereke. De azért 
mindenki, aki ismerte, tudja, hogy 
volt benne valami. A legnagyobb 
valami volt benne az a szörnyűséges 
csodálkozás, amely erőt vett rajta 
unos-untalan, amikor hallgatta, hogy 
az emberek mit beszélnek, amikor 
látta, hogy az emberek mit cselekesz- 
nek. Szentül meg volt győződve, hogy 
mindenki rosszul csinál mindent, s 
csodálkozott, hogy az emberek nem 
fogadják meg az ő jó és okos taná
csait.

Szóval az volt a legcsodálatosabb 
ezen a csodálatos emberen, hogy min
dig azon csodálkozott, miért van 
olyan kevés okos ember a világon. 
Mert szerinte az okos emberek olyan 
kevesen voltak, hogy tulajdonképpen 
csak eggyen voltak.' Ez az egy volt 
ő maga, a csodálatos ember.

Hogy mindjárt egv-két dolgát is 
elmondjam: nem szűnt meg csodál
kozni azon, hogy az emberek fűzős 
cipőt viselnek, mikor a cűgos cipő, 
amilyent ő hordott, szemmelláthatóan, 
kézzel foghatóan jobb is, kényelme
sebb is. Nem szűnt meg űton-útfélen, 
boldognak-boldogtalannak a cűgos 
cipő viseletét ajánlani, s csodálkozott 
az emberek korlátolt észjárásán, ami
kor jó tanácsainak semmi foganatja 
nem lett. Nem szűnt meg csodálkozni 
azon sem, hogy a leányai szeretnek 
táncolni, amely ugrabugrálásnak tud
valevőleg semmi értelme nincs, s 
mód felett boszankodott azon, hogy 
leányain nem fogott az okos szó, sőt 
nem használt a saját jó példája sem, 
aki lakodalmán táncolt utoljára, ha
nem, amint mondta, majdnem meg
bolondultak a táncért. Amikor a fe
lesége ruhát csináltatott magának, 
nem szűnt meg csodálkozni azon, 
hogy miért éppen olyan lehetetlen 
színű és olyan lehetetlen szabású ru
hát csináltatott. Csodálkozott azon, 
amit a felesége főzött; azon, ahogyan 
főzte azt, amit főzött. Csodálkozott, 
hogy a leányok hogyan terítették meg 
az asztalt, hogyan gyújtották meg a 
lámpát, hogyan ragasztották a levél- 
boritékra a bélyeget. Csodálkozott, 
hogy a szolgáló hogyan mosogatja 
az edényt, hogyan keveri a moslékot, 
hogyan sepri az utcát. Csodálkozott, 
hogy a szomszéd hogyan neveli a 
gyermekeit, hogyan itatja ökreit, ho
gyan szántja a földeit.

Végül félt tőle mindenki, mint a 
tűztöl. A családja már nem tudta, 
hogyan üljön, hogyan álljon, hogyan 
járjon, mint s hogyan beszéljen. Vala- . 
mennyien fellélegzettek, ha a csodá

latos ember nem volt otthon, nem 
csodálkozott és nem osztogatta a jó 
tanácsokat. Ismerősei bújtak előle, 
mert féltek, hogy a csodálatos ember 
álőáll kifogásolásokkal, csodálkozá
sokkal és jó tanácsokkal. Amerre a 
csodálatos ember járt, még a szarvas- 
marhák sem igen mertek kérődzeni, 
mert úgy látszik tudomást szereztek 
róla, hogy a csodálatos ember már 
több ízben megjegyezte, hogy a mar
hák egyszerre is megrághatnák a ta
karmányt olyan eredménnyel, mint a 
kétszeri rágással.

Úgy neki búsulta magát a csodá
latos ember, hogy megutálta már az 
egész, rosszul berendezett világot, 
amelyen ő a legjobb akarat mellett 
sem tud segíteni.

Szerencséjére egyszer, egy kará
csony előtt való napon felébredt. Ter
mészetes dolog, hogy csodálatos mó
don ébredt fel a csodálatos ember. 
Felébredt tudniillik magától. Mindig 
azt hirdette, hogy a karácsonyi aján
déknak semmi értelme nincs. Először: 
mert akármely más napon éppen 
úgy lehet ajándékot adni, mint kará
csony napján. Másodszor: mert az 
ember karácsonykor ad is, kap is 
ajándékot, tehát a végén ott van, 
ahol volt. Harmadszor: az' ember 
soha sem azt kap ajándékba, amit 
észszerűen elvárhatott volna. Negyed
szer: ö elvből soha, semmiféle kará
csonyi ajándékot nem ad.

Ezekkel az okokkal felfegyverkezve 
nézte a csodálatos ember azon az 
emlékezetes karácsony előtti napon 
a szomszéd város főutcáján az aján
dékokat vásárló tömeg sürgését-for- 
gását. Ajkai körül keserű és szomorú 
mosoly vonala húzódott ennek az 
esztelen zsibongásnak láttára. Ekkor 
történt —  mondom —  hogy felébredt. 
Bement egy boltba vásárolni, onnan 
egy másik boltba, egy harmadikba, 
s megfelejtkezve okos elveiről, annyi 
csomaggal tért haza, hogy alig birta 
cipelni.

Azon a karácsony estén boldog 
volt az egész család, boldog volt a 
csodálatos ember is, még ma is bol
dogan élnek, ha meg nem haltak.

A csodálatos ember pedig nem 
szűnt meg csodálkozni azon, hogy 
miért nem talál ő már csodálni valót 
ebben a csodálatosan boldog világ
ban. n . K.

4 szobás ház, mellékhelyiségekkel, 
kisebb gazdasági épületekkel meg
vételre kerestetik. — Cím a kiadóban.
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Éjjeli látogatóé.
Hűvös őszi szél barangolt a ködös 

éjszakában. Kísértetiesen zörgette meg 
a bokrokat, megtáncoltatta, megfor
gatta az ut porát és sötét felhőket 
kergetett az égbolton sziporkázó fény
nyel ragyogó csillagok elé. Az utszé- 
len kopott, öreg ház gubbasztott, 
egyetlen világos ablakszemével bele
meredve a nagy puszta koromsötét 
éjszakájába. A sötétből óvatosan kö
zeledő alakok bontakoztak ki és el
tűntek a féiszemmel világító ház aj
tajában. Azután újabbak jöttek, me
gint újabbak és hirtelen sötétbe borult 
az egyetlen ablak is, az egyetlen fény
pont a puszta hideg, fekete éjszaká
jában. Az utón nem járt senki. Csak 
a szél barangolt, kísértetiesen meg
zörgetve a bokrokat, őrült táncra ker
getve az ut porát.

A csárda belső szobájában széles- 
vállu, nyúlánk termetű legények gyü
lekeztek. Halk hangon folyt a tanács
kozás. Haragos m ^rgás, sűrű pipa
füst kavargóit a levegőben, de álta
lában nyugodtan tanácskoztak. Nyu
godt, higgadt temperamentumuk is 
elárulta, hogy svábok, akik megszok
ták a gesztusok nélkül való cselek
vést. Bánsági sváb legények voltak 
mindnyájan, akik ide menekültek a 
rozzant pusztaszéli csárda szobájába, 
hogy rejtve legyenek az örökké kö
rülöttük settenkedő kémektől, besú
góktól. Keserű panaszok hangzanak 
el és minden panasz az idegen be
tolakodókat, a szerbeket vádolja, akik 
jöttek alázatosan, hajlongva, kétrét 
meggörnyedt derékkal s gőgösek, ke- 
vélyek lettek, mikor a kocka fordult.

— Tegnap hajtották el a legszebb 
teheneinket. 5 darabot. Panaszolja az 
egyik legény.

— A gabonánknak vitték el több 
mint a háromnegyedét.

— Puskatussal véresre vertek.
—  Az anyámat megbotozták.
—  Az apámnak lábát eltörték.
Mint a Duna árjs, ömlenek, zu

hognak a panaszok, a józan, nyugodt 
svábok kezei ökölbe szorulnak és 
fenyegetve emelkednek a levegőbe. 
És újra megindul a panaszok árja, 
mígnem a korcsmáros jelenti, hogy 
künn gyanús alakokat lát.

—  Elég volt a hallgatásból, ha itt 
vannak, jöjjenek be ! —  Áll föl hir
telen egy legény.

Mint végszóra vágódik ki az ajtó 
és öt pí vkacső mered a legényekre, 
mintegy halálos fenyegetés, öt puska
cső, mely e pillanatban a szabadság-

tipró szerb uralmat jelenti. A puska
csövek mögött szerb csendőrök áll
nak, kevélyen, gőgösen, mozdulat
lanul.

—  Hát lőjjetek, ha van bátorsá
gotok ! —  kiabál egy szőke legény, 
mire a csendőrök mögül előlép egy 
őrmester és beszélni kezd:

—  Följelentés érkezett a hatóság
hoz, hogy ti itt éjszakánkint találkoz
tok és államellenes összeesküvést 
készítetek elő.

A szőke legény válaszol:
—  Nem készítünk elő összeeskü

vést, de annyit mondhatok, hogy a 
gyönyörűséges uralmatokkal nem va
gyunk megelégedve és itt szoktuk 
egymásnak elpanaszol/ii bajainkat, 
sérelmeinket, melyek bennünket ré
szetekről érnek.

A csendőrőrmester nyersen szólt!
— Elég! Ti már nem szabadultok!
—  Előre!
— Nem megyünk!
Az őrmester dühtől tajtékozva ug

rott előre és fegyvere agyával az 
előtte álló legény arcába sújtott. 
Megmozdult az öt puskacső is, előre
nyomult és ütések zuhogtak a kis 
korcsmaszobában. A legények vére
sek lettek.

Majd csörögni kezdtek a láncok 
és a csuklókon véresen megfeszültek. 
A korcsma ajtója kitárult és a vérző 
szomorú csapat lassú, ingadozó lép
tekkel indult el az éjszakában. Az
tán elhalt a lábuk zöreje, csattant a 
szerb börtönajtó és az ijesztő, vigasz
talan feketeségben egyedül lett úrrá 
a hűvös, őszi szél, mely megzörgette 
a bokrokat, a korcsma ablakát és 
táncra kergette az ut porát. . .  Bán
ságban a szerbek uralma ismét meg
erősödött.

Olvassuk a bibliát.
Zsolt. 119, 105.:

Hol biblia a házban nincs,
Hiányzik ott a legfőbb kincs. 
Tanyát a sátán ütött ott,
De Isten nem lel hajlékot.

Jézus Krisztus születése.
Dec. 27. Lukács 2 . is. Micsoda fenséges 

tapasztalást mulasztottak volna el a pász
torok, ha az angyali hír nyomán nem 
indultak volna el még a nyájszétszóródá
sának kockázatával is megkeresni az Urat. 
De sok lelki meggazdagodást mulasztok el 
azáltal, hogy nem merem teljes következe
tességgel alkalmazni Isten útmutatását az 
életemre.

Dec. 28. Lukács 2 . u —is. Amit életünk
ben megtapasztaltat velünk Isten, azt nem 
szabad magunknál elrejteni. Egy egyszerű

bizonyságtétel többet ér sokszor, Mint a
legékesebb prédikáció.

Dec. 29. Lukács 2 . *>, Jézus nem akar 
minket kivenni a világból. A pásztorok is 
visszatérnek nyájuk mellé. De azért mégis 
meglátszik rajtuk, hogy látták Jézust. 
Munkájuk örömteli szolgálat lesz. Meg
látszik-e földi kötelességeim végzésénél 
is a keresztyénségem, az, hogy máskép 
dolgozik a hívó s máskép a hitetlen ?

Dec. 30. Lukács 2 . u. Isten előtt a 
legapróbb dolog sem apró, még a névadás 
sem jelentéktelen. Bátran vihetem elébe 
életem legapróbb-cseprőbb dolgát, sohse 
utasít el azzal: ne háborgass ezzel a sem
miséggel !

Dec. 31. 103. Zsoltár í—4. Esztendő 
végén nemcsak a veszteségeinkről kell 
megemlékezni, hanem össze kell olvasni 
Isten áldásait s a mi bűneinket is. Csak 
így lesz teljes a lelki zárszámadásom.

Jan. 1. Lukács 13.6—8. Az emberek 
oly természetesnek tartják, hogy egyik 
esztendő után a másikba lépnek. Pedig 
ha a bűneimre gondolok s arra, hogy mily 
kevés haszna volt életemből eddig Istennek, 
be kell látnom, hogy csak kegyelemből 
kaptam ezt az esztendőt. Uram, úgy sze
retném meghálálni kegyelmedet, hasznot 
hozni, sok gyümölcsöt teremni neked ez 
esztendőben!

Jan. 2. János 15.4—6. Hogy mennyi 
gyümölcsöt termek, mennyi hasznot 
hajtok Istennek, az nem attól függ, hogy 
mennyit beszélek róla, mennyit adok cél
jaira, mennyire veszek részt országa ter
jesztésében, hanem attól, hogy milyen 
szoros kapcsolatba lépek Jézussal. Úgy 
össze kell forrnom vele, mint a szőlövesz- 
szőnek a szőlőtőkével.

H E T I  K R Ó N I K A .
Megalakult az uj Teleki-kormány.

Az uj Teleki-kormány hosszas vajudozás 
után megszületett s a kabinetből kimarad
tak mindazok a miniszterek, akiknek sze
mélye körül a leghevesebben tombolt a 
pártosok harca az uj alakulás ellen. Ki
maradtak a kormányból Rubinek, Haller, 
Sréter István, véglegesen kivált továbbá 
Csáky Imre gróf, Korányi, Bleyer és soko- 
rópátkai Szabó. A miniszterelnök elérte 
azt, hogy uj erősségeket állíthatott be a 
kormányzat gépezetébe, Hegedűs Lóránt, 
Belitska Sándor és Hegyeshalmy személyé
ben, akik szakembeiek azokban a tárcák
ban, amelyeknek ellátására hivatva lesznek. 
És elérte a miniszterelnök azt, hogy — 
mindenekfölött az uj pénzügyminiszter leg
első követelését honorálván — csökkenteni 
lehetett a minisztériumok számát, amennyi
ben az úgynevezett kisebb minisztériumo
kat nem töltik be többé. Ez az első lépés 
a takarékosság sokat hangoztatott jelsza
vának végre elkövetkezett komoly beváltása 
terén.

önként érthető, hogy az uj kormánynak 
ilyetén megalakulása a kormányzópártban 
vegyes érzelmekkel találkozott. A minisz
terelnök megkapta a fölhatalmazást a nem
zetgyűlés föloszlatására, ha a kormányzó
többség kebeléből — pusztán személyi 
okokból — komoly akadályokat gördítené
nek a kormány működése elé.

Apponyi a honpolgári kötelességek
ről. A kaposvári Terül etvédő Liga meghivá-
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sára Apponyi Albert gróf Kaposvárott elő
adást tartott a honpolgári kötelességekről. 
Beszédében az ország legfájdalmasabb se
beit tárta föl, megjelölve egyben az orvos
lásnak is hathatós, biztos útját.

Mik mindnyájunknak a honpolgári kö
telessége ?

Erre a kérdésre negativ irányban azt 
fe le li: Tartózkodni mindentől, ami a mű
velt nemzeteknél ellenszenvet kelteni alkal
mas, mindentől, ami kulturfölényünkre és a 
belső konszolidációra való nagyobb képes
ségünkre rácáfol, azt kétséges színbe he
lyezi. Ezt elsősorban az államhatalom le
téteményeseinek kell megszívlelni; de vét
hetnek és vétenek e szerep ellen egyesek, 
társadalmi szervezetek és egyesületek. Ide
tartozik minden úgynevezett egyéni akció.

Ki kell küszöbölni mozgalmainkból az 
antiszemita demagógiát, amelynek brutali
tásai és Ízléstelenségei már érzékeny anyagi 
kárt okoztak nekünk. Ezzel én korántsem 
akarom tagadni, — mondja Apponyi — hogy 
a keresztyén társadalomnak oka és joga 
van a zsidóság aránytalan térfoglalásával 
szemben a gazdasági és kulturális élet terén 
védekezni.

Pozitív irányban a honpolgári köteles
séget első sorban a munkaszeretet ápolá
sában, az önfeláldozó, pontos, megkettőzött 
erőfeszítéssel folytatott munkában látja. Ne 
tüntetésekre szervezzük ifjúságunkat. A ke
resztény ifjúság ne azzal foglalkozzék, hogy 
a zsidó fiukat az egyetemről kidobálja, 
hanem azzal, hogy őket a tanulmányokban 
túlszárnyalja.

Második honpolgári kötelességünk, kü
lönösen azoknak, akik a társadalomban 
vezető szerepet játszanak, az aktiv, öntu
datos hazafias szellem ébrentartása. Az 
egyéni és az osztályönzés szelleme ellen 
küzdeni, népünk széles rétegeiben föntar- 
tani, ahol szükséges ujraébreszteni Nagy- 
Magyarország eszméje iránt odaadó lelke
sedését.

A falu és város között fenntartandó jó 
viszonyt a következőkkel indokolja meg:

Meg kell gondolnunk, hogy ha a falu 
táplálja is a várost, viszont a falu mennyit 
köszönhet a városnak, ahol a tudomány és 
a technikai haladás vívmányai érlelődnek 
meg, melyek a mezőgazdasági termelést 
fokozzák, és az a kultúra fejlődik, amely 
a falusi élet színvonalát is emeli.

Az ország mai helyzetét a következők
ben fejtegette: Tegyük a kezünket a szí
vünkre, jobban állunk-e ma, mint mondjuk 
akár a legsötétebb liberális korszakban? 
M ikor volt ridegebb párturalom, mint éppen 
most, amikor a haza súlyos viszonyai azt 
kívánják, hogy minden használható erőt 
segítségül hívjunk? Mikor nyomultak in
kább előtérbe minden kiváltságnál inkább 
személyi igények, mint éppen most ? A fe
lesleges állásszaporitások és az autókölte
kezés könnyelműségéhez hasonlót az előbbi 
éra nem mutat fel. Az is egy új vívmány, 
hogy miniszterek és társaságok politikai 
agitácionális utakra különvonatokat vesznek 
igénybe, mikor a szénhiány miatt a rendes 
közlekedést meg kell szorítani. A közön
ség méltán kiváncsi arra, hogy ki viseli 
ezeknek a különvonatozásoknak a költsé
geit. Itt nem lehet szavakkal játszani. A 
keresztény irány erényeket jelent, melyek
nek kultusza nehéz, holott azoknak anti
szemita dugáruval való pótlása könnyű és 
kényelmes, de romlásos, mert a belső meg
újhodás erkölcsi fáradsága alól felment és 
mert fajunk rossz tulajdonságainak hizeleg, 
ahelyett, hogy megfékezné.

HAftANQSZÓ.

Újabban nem tudom, — úgymond — 
mily kényszerítő okból kirohanás történt 
az úgynevezett királykérdésben, ennek mai 
bolygatását teljesen időszerűtlennek és ká
rosnak tartja.

A magyar politikának azonban most is 
le kell szállni eme nagy, de nem aktuális 
elvi kérdés magas paripájáról és minden 
erejét a reális érdekek szolgálatára, a gaz
dasági és pénzügyi rekonstrukcióra a jog
rend teljes biztosítására kell fordítani. 
Emellett szükségesnek tartja az alkotmány
reform előkészítését is, de a fősúlyt a meg
élhetésre kell fordítani, a nemzet meg.- 
mentésére a tönktől. Várja, hogy adják 
vissza a sajtónak azt a lehetőséget, hogy 
szigorú felelősség mellett közéletünk jelen
tőségeit ellenőrizhesse és kritikájával min
den téren megfékezhesse a visszaéléseket.

A szükségtelen üldözések alakjában 
űzött kommunistagyártást szüntessék be.

Az előadást a közönség nagy tetszéssel 
és lelkesedéssel fogadta.

A Hollánok em léktáblája a Lánchí
don. A Lánchídon a budai pillérnél teljes 
csöndben márványemléktáblát állítottak föl. 
A táblára ez a fölirat van vésve:

E helyen szenvedtek vértanúhalált a 
rémuralom alatt 1919. ápritis 22-én Kis- 
lődy Hollán Sándor nyugalmazott állam
titkár és fia ifj. Hollán Sándor államtitkár, 
a Szent István-rend vitézei. Nerties egyéni
ségük, munkás életük, borzalmas végzetük 
emlékét kegyelettel őrzik tisztelőik, hozzá
tartozóik és minden jó magyar.

Munkás és érdemes hazafiak voltak, 
ártatlan áldozatok. A hidon járók emeljék 
meg gondolatban emlékük előtt a kalapjukat.

Zalavármegye fö lira ta  a korm ányzó
hoz. Zala vármegye decemberi közgyűlésén 
egyhangúan elhatározta, hogy a kormány
zóhoz az alábbi föliratot terjeszti föl és 
ezt a többi törvényhatóságokkal is köz li:

— Zala vármegye törvényhatósági bi
zottságának közgyűlése fájdalommal látja, 
hogy a nemzetgyűlés hivatásának megfe
lelni nem képes és az ország nemzeti, er
kölcsi és gazdasági föltámadását előmoz
dítani nem tudja. Kormányzónkba helyezett 
bizalmunk indít arra, hogy hazafias aggo
dalmainkat fölirati jogunk alapján közöljük 
és ugyanakkor biztosítsuk Főméltóságodat 
arról, hogy Zala vármegye megnyugvással 
veszi majd tudomásul, ha Föméltóságod 
ennek a szerencsétlen országnak a veze
tését, — addig is míg a nemzet által reá
ruházott jogkörében a nemzet fölfogásáról 
alkotmányos módon meggyőződhetik — a 
napi, személyes és pártpolitikán felülemel
kedni tudó, hivatott, szakértő egyénekre 
bizza.

A szerb-olasz titkos  egyezség. Köz
vetlenül a szerb-olasz ellentéteket kiegyen
lítő rapalloi szerződés megkötése után 
rebesgetni kezdték, hogy Olaszország nem
csak a vitás határkérdéseket igazította el 
a Délszláv állammal, de egyidejűén titkos 
katonai egyezség is jött létre a két állam 
között, mely egyezségnek éle egyenesen 
Magyarország ellen irányul. Egy angol új
ság egyik legutóbbi számában leleplezi ezt 
a titkos konvenciót, mely a következő öt 
pontból á l l :

1. Mindkét állam megegyezik abban, 
hogy Ausztria és Magyarország a saint- 
germaini és trianoni békeszerződések föl
tételeit pontosan teljesíteni tartoznak.

2. Mindkét állam kötelezi magát, hogy 
a Habsburgok visszatérésének ellenszegül.

3. Kötelezik magukat továbbá, hogy
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meghiúsítják Ausztria és Magyarország, 
mindennemű propagandáját.

4. Jelen szerződést közölni fogják Cseh
országgal.

5. Mindkét állam hasonló egyezséget 
más államokkal csak egymás kölcsönös 
értesítése után köthet.

E G Y H Á Z I k ö z é l e t .
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Előfizetési felhívás.
Újévkor lapunknak ú j évfolyama 

kezdődik. Midőn munkatársainknak, 
olvasóinknak, jóbarátainknak eddigi 
támogatásáért hálás köszönetét mon
dunk, egyúttal bizalommal kérjük, 
támogassanak bennünket az ú j év
folyamban még fokozottabb jóakarat
tal, hogy egyházunkat és evang. né
pünket annál nagyobb erővel és öröm
mel szolgálhassuk.

Igen nagy szükség van ma arra, 
hogy mindenki kivegye a maga részét 
ebből a szolgálatból, ak i teheti, szel
lemi, aki teheti, anyagi erejével. M in 
denkinek éreznie kell az erre hajtó 
felelősséget és kötelességet. Szerezzen 
mindenki legalább egy-egy ú j olvasót 
lapunknak, hadd csendüljön bele a 
harangszó minél többek szívébe.

Az előfizetési d íj a Luther-Szövet
ség tagjainak cimszalagos küldéssel 
egész évre 86 korona, csoportos kü l
déssel 80 korona. A nem Luther- 
Szövetségi tagoknak címszalagos kül
déssel 94 korona, csoportos küldéssel 
88 korona. Ez a magasnak látszó 
d íj aránylag kevesebb értékű, m int 
valamikor a 2  koronás előfizetés volt. 
Hasonló terjedelmű más lapok d ija  
100— 180 korona.

Megrendelhető minden lelkészi és 
tanítói hivatalnál; ahol pedig ilyen 
nincs, akármelyik buzgóbb egyháztag 
összeírhatja a megrendelőket. A meg
rendelések és befizetések késedelem és 
zavar elkerülése céljából a lehető leg
rövidebb idő alatt erre a címre kü l
dendők : Harangszó kiadóhivatalának 
Szentgotthárd (Vas m.)

Előfizetőinknek, munkatár
sainknak és lapunk olvasóinak 
Istentől megáldott boldog ka
rácsonyi ünnepeket kívánunk !

Sántha ünnepély Kaposvárott. A ka
posvári ev. gyülekezet folyó hó 5-én ün
nepelte Sántha Károlyt, a költő papot. Az 
ünnepélyt az ev. férfikar nyitotta meg 
Sánthanak: „Á ldott Isten, áldott napja 
(282. é.) című énekének négy hangú elő
adásával. Majd Takáts Béla lelkész egy 
Sántha imát mondott. Utána Ittzés Sárika 
szavalta eKa költőnek „Fogytán van a 
napod“ című szép költeményét. Dr. Ittzés 
Zsigmond által megzenésített Sántha „Reg-
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geli ének“ elhangzása után dr. Rezsek 
Gyuláné polgáriskolai tanárnő méltatta 
Sántha Károly érdemeit. Majd ugyancsak 
dr. Itt^és Zsigmond által megzenésített 
„ Sántha“ Ej után című költeményének 
eléneklésc után Sokoray Gyula fögimn. 
tanuló Sánthának: „A magyar ifjúsághoz“ 
című költeményét szavalta el. A lelkész 
imája után az ünnepélyt a férfikar lelket
emelő éneke fejezte be. Az ünnepély jöve
delme 1080 korona volt. Felülfizettek: Po
dest Mária, özv. Vainer György né, N. N. 
dr. Rezsek Gyuláné 10—10 K, ifj. Kring 
Gyula és neje 40 K, dr. Ittzés Zsigmond 
50 K. Kaposvár egyszer már beküldött 
Sántha jubileumi tiszteletdíjára 860 K. Így 
összesen 1940 K.-val járult a jubileumi 
alaphoz. Lehetlen, hogy ez alkalomból is 
meleg elismeréssel ne adózzunk a kapos
váriaknak és szíves szeretettel ne üdvö
zöljük a gyülekezet buzgó, fáradhatatlan 
lelkészét: Takáts Bélát, ki a négy' éves 
kaposvári gyülekezetben apostoli lelkülettel 
működik.

Luther-szövetség! ünnepély Pakson. 
Folyó hó 5-én tartott a Luther-Szövetség 
Pakson változatos, szép programmu sike
rült ünnepélyt. Heiszer Henrik tanító veze
tésével az iskolás gyermekek karhangu 
szép karéneke: Jövel Szentlélek Úristen 
vezette be az ünnepélyt. Mari Hona Faludi 
Ferencnek : Az Úr Jézushoz című költe
ményét szavalta meleg érzéssel. Horváth 
Sándor főesperes helyi lelkész nyitotta meg 
az ünnepélyt ezután rámutatva a Luther- 
szövetségre, mint amely a sok évi rombo
lás után építeni jön s építésre tömöríti a 
híveket. Nagyon kedves pontja volt az 
ünnepélynek a ref. leányegyletnek két na
gyon szép karéneke dr. Záboji Béla járás
orvos nejének vezetése alatt. Külön ki kell 
emelnünk a nagy figyelmét és együtt érzést, 
amellyel a testvéregyház ünnepélyéből két 
igen szép építő ponttal kivette a leány
egylet a maga részét Fábián Imre kölesdi 
lelkész ismertette a Luther-szövetség cél
jait, programmját ezután. Molnár Zsuzsika 
Vargha Gyuláné Győzelem című költemé
nyét szavalta szép előadással. Horváth 
Sándor főesperes záró szavai után Stankó 
Ella pompás szavalata következett, aki 
Sántha Károly Nehéz napokban című köl
teményét szavalta. Végül pedig újból az 
iskolás gyermekek erőteljes karéneke kö
vetkezett Heiszer H. tanító vezetésével az 
Erős vár a mi Istenünket énekelve. A min
den tekintetben sikerült szép ünnepély 
újból egy alkalom volt, ahol sokan átéleztük 
újból is, hogy ma is Erős vár a mi Is
tenünk.

A sárvári evang. nőegylet folyó hó 
12-én igen szépen sikerült vallásos estélyt 
rendezett a templomban, melyen nemcsak 
az evang. hívek hanem más vallásuak is 
tömegesen részt vettek. Az ünnepély mű
sora a következő vo lt: 1. Közének. 2. Ima. 
3. »Térj magadhoz drága Sion“. Sóló ének. 
Énekelte: Varga Endre az ev. iskolához 
beosztott állami tanító. 4. Fölolvasás: 
»Történeti kép a reformációi idejéből“ . 
Tartotta : Varga József lelkész. 5. „Zsoltár". 
Sóló ének. Énekelte: Bognár Erzsi kis
asszony. 6. „151. Zsoltár“ . Szavalta : Szabó 
Károly úr. 7. Ima. 8. Hymnus. Minthogy 
a vallásos estély tartása a hívek osztatlan 
tetszésével találkozik és az egyházias ér
zület mélyítésére igen jó hatással van, 
azért a noegylet a leányegylet közremű
ködésével és segítségével minden vasárnap 
este 5 órakor tart vallásos estélyt. Az of- 
fertórium, mely a villanyvilágításnak a

templomba való bevezetési költségeire for- 
dittatik, 225 K.-át eredményezett.

Somlóvecse. Leányegyházaink között 
Dunántúl, a maga hithűségével, áldozat- 
készségével az elsők között foglal helyet 
Somlóvecse. Ez a kis leányegyház a kano- 
nika vizitáció alkalmával egyházi épületeit 
10 ezer korona erejéig kitataroztatta. El • 
avult tornyát 44 ezer koronáig kijavíttatta, 
befestette s ebből az összegből önkéntes 
adományképpen 32 ezer korona folyt be. 
A nőegylettel karöltve még az ősz folya
mán megtartott műkedvelői előadást ugyan
csak a fenti célra 4000 koronát jövedel
mezett. Somlóvecséről a Dunántúli Luther- 
Szövetségnek 40 buzgó tagja van. Az egy
házlátogatás alkalmából az árvák és az 
egyházi tisztviselők özvegyei javára az 
offertórium 280 koronát tett ki. Az egyház- 
községben minden nemes ügynek a szol
gálatában előljár a leányegyházközség buzgó 
tanítója: Gáspár István. A legjobb áldás 
kivánatokkal üdvözöljük a hithü és áldo
zatkész somlóvecsieket 1

Szentgotthárd. December 19-én d. u. 
5 órakor a templomban megtartott ádventi 
estélyének a műsora a következő vo lt: 1. 
Gyülekezeti ének 114. v. 1.2. Ima és szent 
ige olvasás. 3. Kis falum, százszor is meg
áldalak. Irta : Sántha Károly. Szavalta: 
Sokoray Vilma gimn. tanuló 4 Mikor kö
vetkezik el egy-egy korban a szomorú ád- 
ventre örömteli karácsony? Értekezés. 
Tartotta Czipott Géza lelkész. 5. Viharban. 
Énekelte: Ajkay Jenöné. Orgonán kisére: 
dr. Berta Benő. 6. Lesz még egyszer ün
nep a világon. Irta : Sántha Karoly. Sza
valta: Ónody Katus gimn. tanuló. 7. Ima. 
8, Gyülekezeti ének 114. v. 8.

Az ű jm alom soki ev. egyházközség 
a Luther-szövetségi ünnepélye folyó hó 
12-én tartotta a következő műsorral: 1. 
Közének. Szívem tehozzád emelem. 2 Ima: 
Mondotta Kovács István lelkész. 3. Magyar 
ének 1919-ben Sajó Sándortól. Szavalta: 
Kovács Piroska. 4. Luther-Szövetség célját 
ismertető beszéd. Tartotta: Horváth Béla 
csikvándi lelkész. 5. Győzhetetlen én kó
szálom. Előadta: A legényegylet énekkara 
Borsody Kálmán tanító vezetésével. 6. 
Magyarok ! Pintér Imrétől. Szavalta : Csapó 
Lidiké. 7. Záróima. 8. Közének. Az ünne
pély végén offertórium volt, amelyen 642 
K. folyt be a Luther-Szövetség javára.

Vallásos estély. A nagybarátfalui ev. 
gyülekezet folyó hó 5-én a Sántha-júbileum 
javára vallásos estélyt tartott. A közének
kel és imával kezdődő s végződő estélyen 
Horváth Kató, Németh Jolán és Nagy Ilus 
Sántha költeményeiből szavaltak; az isko
lásgyermekek karéneket, Garan János 
ménfői tanító pedig sóló-éneket adtak elő. 
Kiss Samu lelkész és Ebner Jolán tanítónő 
felolvasást tartottak. Offertóriumbó! befolyt 
419 kor. 84 fillér.

Evangélikus zsinat Jugoszláviában.
S. H. S. alatt élő evangélikusok Novosze- 
loban megtartott nagygyűlésükön elhatá
rozták, hogy a legközelebb jövőben evan
gélikus zsinatot hívnak egybe s e céiből 
zsinati törvényeket előkészítő bizottságot 
küldtek ki. Addig is míg ez munkálataival 
elkészül egy evangélikusok ügyét intéző 
bizottságot választottak, melynek tagjai a 
következők: Veres Ádám, dr. Belelu-'rszky
I., Wagner G. Adolf, Schäfer szerejévoi 
lelkész, dr. Zannger C ilii ügyvéd, May G. 
C ilii esperes, Kováts István muraszombatt 
lelkész, Liilek Belgrád, dr. Wolf Zágráb,

dr. Jamniczky S., Medveczky K. és Schu
macher Sámuel.

Gércén a Patyi Sándor tanító vezetése 
alatt levő ev. ifjúsági egyesület folyó hó 
11-én vallásos és hazafias estélyt rende
zett a kővetkező számokkal: 1. Közének. 
2. Szabó Sámuel lelkész: A vallás, az er
kölcs és a haza. 3. Varjú Bözsike: Négy
száz év határán (Szalay M.) 4. Ihász Jó
zsef : A rab. (Petőfi S.) 5. Az ág. hitv. ev. 
ifjúsági egylet vegyeskara : Térj magadhoz 
drága Sión. 6. Kutassy Bözsike: Higyjem 
talán ? (Petesdi A.) 7. Hymnus. 8. Ima.
9. Közének. A hívek önkéntes adományá
ból templomi célra befolyt 172 K.

Nemeskolta. Szkok Andor és neje li- 
párti lakosok Nelli leányuk lakodalma al
kalmával'Akóts János ref. és neje székes- 
fehérvári, Szabó Károly rórn. kath. és neje 
celldömölki lakosokkal együtt, egyenlő 
arányban 10,000 koronát adtak a nemes- 
koltai anyagyülekezet adósságainak törlesz
tésére. Akóts István ref. székesfehérvári 
lakos ugyanekkor ugyanezen célra 200 ko
ronát adott. Ajándékoztak harangalapra a 
nemeskollai anyagyülekezetnek meg Scha
den Gusztáv és neje Szabó Erzsébet rába- 
szenttamási lakosok 5,000 koronát. Ugyan
ők a rábaszenttamási leányegyháznak ha
rang- és toronyalapra szintén 5,000 koro
nát adtak. Özvegy Szabó Péterné Schaden 
Gusztávné elhalt édesanyja a rábaszentta- 
mási leányegyháznak szintén 500 koronát 
adományozott.

HÍREK.
Magyarok mellőzése a román fö ld 

osztásnál. Aradmegvében a románok a 
földosztást nagyrészt befejezték. Százötven
kétszáz hold birtokot kaptak elsősorban a 
román nemzetiségű rokkantak, akiket rok
kantságuk a földművelésben nem gától. 
Másodsorban a hadiözvegyek kaptak földet, 
azután a többi igényjogosultak. A magyar
ságot majdnem teljesen mellőzték.

Negyedm illiós postalopás. Bpesten a 
Király-utca 54. sz. alatti 61-es számú pos
tahivataltól a 72-es számú hivatalba egy 
postakocsi értékeket vitt. A kocsit Hegyi 
Lajos postaaltiszt kisérte, a kocsis Bodó 
Ferenc postakocsis volt. A kocsin a többi 
értékek mellett egy Budapest, keleti pálya
udvar jelzésű kazettát szállítottak, amely
ben 263,280 korona volt. Amikor a posta
kocsi a keleti pályaudvarhoz érkezett, 
Hegyi Lajos leszállt, hogy a kazettát a 
kocsiból kiemelje. Ekkor látta, hogy a 
kocsiajtóra tett lakat nyitva van. A kocsi
ajtó csukva volt. A mikor a kocsiajtót 
kinyitotta, vette észre, hogy a kocsiból a 
kazetta eltűnt. A rendőrség a nyomozást 
megindította és fölszólítja mindazokat, 
akik az esti órákban látták a postakocsit 
és esetleg valami gyanús körülményt ész
revették, jelentkezzenek a főkapitányságon, 
a detektivfőnökségnél. A posta igazgató
ság a nyomravezető részére nagyobb ju 
talmat tűzött ki.

Ingatlanforga lom . Kecskeméten egy 
katasztrális hold föld ára 28,000 korona, 
a kerti földek ára holdanként 40—45,000 
korona. Hódmezővásárhelyen egy katasz
trális hold szőlő 130,000 korona. Mező
túron a szántóföldek ára 'katasztrális hol
danként 28,000 korona. A csizma ára két
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hónap alatt 50 százalékkal emelkedett. Egy 
pár csizmát 5000—5500 koronáért adtak 
el. A hizlalásra való sertések áremelkedése 
40 százalék; az árak darabonként 14—
15,000 korona. Hathetes malacok ára 
3603—4000 korona.

A fegyvertartási rendelet. A belügy
miniszter nemrégen körrendeletét adott ki 
a lövőfegyverek és robbanóanyagok tartá
sáról szóló rendelet végrehajtása tárgyá
ban. A rendelet szerint minden fegyvertar
tási engedelem megújítását 1921. január 
5-ig az elsőfokú rendőrhatóságtól kell kérni. 
Az engedelmeket minden fegyverre külön- 
külön állítják ki. Egyébként mindennemű 
fegyver 1920. december 28-ig az elsőfokú 
rendőrhatóságnál beszolgáltatandó.

A vakok szombathelyi intézetének 
vezetősége kéri lapunk olvasóit, hogy a 
Szeretet ünnepekor, amikor mindenki igyek
szik szeretteinek örömöt szerezni, a sors
sújtottakra is gondoljunk, hogy így* ők is 
részesülhessenek az ünnep örömeiben, me
lyet a nemes emberbarátok szíves áldozat- 
készsége szeretettel siet nékik megszerezni. 
Bármily csekély adományt is e nemes célra 
átvesz és az egyesület nevében háiás kö
szönettel nyugtáz lapunk szerkesztősége.

Fölrobbantották Vilmos császár 
szobrát. Kattowitzban Vilmos császár 
szobrát fölrobbantották. A szobor teljesen 
elpusztult A környező házak ablaktábláit 
a robbanás ereje betörte. A tetteseknek 
nyomuk vezeti. <-

Németországban rekvirálnak. A po
rosz kormány nagy rekvirálásokat készül 
elrendelni a sik földön, elsősorban azokban 
a kerületekben, amelyek a beszolgáltatással 
leginkább elmaradtak. Németország élel
mezése csak március közepéig van bizto
sítva. Ha el akarják kerülni a katasztrófát, 
akkor a belföldi termelést a legszélsőbb 
mértékig igénybe kell venni. A rekvirálástól 
a kormány azt az eredményt várja, hogy 
a kenyérgabonaszükségletet legalább az 
év első hónapjaiban sikerülni fog a belföldi 
termelésből fedezni.

Pusztító földrengés Albániában. Te- 
pelini kerületben hatalmas földrengés el
pusztított falvakat Tepelini város a föld
del lett egyenlővé. Több mint kétszáz 
ember életét vesztette. Tizenötezer ember 
fedél nélkül maradt.

Herczeg Ferenc képes irodalmi folyó
iratának, az Új Időknek karácsonyi száma 
közli az Új Idők 30,000 koronás regény- 
pályázatát és 3000 koronás novellapályá
zatát. A szám tartalma különösen gazdag. 
Herczeg Ferenc Az arany balta címen gyö
nyörű mesét írt, Molnár Ferenc háborús 
emlékei közül mond el egy megindító ka
rácsonyi történetet. Közli az Új Idők Hubay 
Jenő, Végvári: Könnyek című versére írott 
dalának a kottáját is és egy részletet Tor- 
may Cecil Bujdosó könyvéből. Bónyi Ador
ján finom elbeszélése, Lőrinczy György 
derűs irodalmi memoárjai, Herczeg Ferenc 
tizennégy kötetéről szóló tanulmány és 
számos apróbb közlemény teszik teljessé 
a számot, amely Fáy Szeréna arcképe, 
Boruth Andor egy hires festményének mása, 
Mühlbeck Károly szellemes fejlécei és több 
aktuális kép díszíti. A kiadóhivatal a lap 
új előfizetőinek, ezt a számot díjtalanul 
küldi meg. Az Új Idők előfizetési ára egy 
negyedévre 50 korona. Mutatvány számot 
ingyen küld a kiadóhivatal, Andrássy-út 
16. VI. kér.

A ltfoletóbb a legazebb ajándék gyermekek 
Mámára ,Az Én Újságom“. Előfizetési ára negyed
évre 25 korona. Kiadóhivatala: Budapest, VI., An- 
drássy ut 16. Uj előfizetőinknek a karácsonyi szá
mot a karácsonyfa alá díjtalanul küldjük meg.

A magyar urilányok legkedvesebb folyóirata ne
gyedszázad óta a „Magyar Lányok“. Szerkeszti: Tut- 
aek Anna. Előfizetési ára negyedévre 30 korona. Ki
adóhivatal: Budnpest, VI. Andrássy út 16. Uj előfi
zetőinknek a karácsonyi számot a karácsonyfa alá 
díjtalanul küldjük meg.

Rövid hírek. A nemzetközi Nőszövetség 
közbenjárására három női delegátust vá
lasztottak a népszövetségi tárgyalásokra 
és pedig egy norvég, egy svéd, és egy dánt. 
— A bolysevikok tárgyalni kívánnak Ro
mániával. — Az ántánt ragaszkodik a né
met erődök lerombolásához. — Fiume előtt 
horgonyzó blokád hajóhad vnatrózai D’ 
Anunzió érdekében lázadást terveztek. — 
A Felvidék kormányzója Massaryk János, 
a cseh köztársaság elnökének a fia lett. — 
Kassán véres összeütközés volt a katona
ság és a kommunisták között.

A Harangszó perselye.
A „Harangszó“ fenntartására és ter

jesztésére adakoztak: Kapcsándy György 
Keszthely 10 K, Kasper József Ruszt 20 K, 
Dombóvárról: Galó M. 50 K, Tóth Dánielné 
25 K, Strák Imre 5 K, Szabó Jenő Szent- 
gotthárd 6 K, Takács Lászlóné Meszlen 
50 K, Szőllösi Julia Fehérvárcsurgó 4 K, 
Fekete Sándor Egyedkitérő 50 K, Bartos 
Antalné Bpest 30 K, Ádám Antalné Keczel 
100 K, Széles Franciska Csánig 10 K, 
Tárnokréti gyűl. 82 K, Pfanl János Kis
falud 30 K, Böröndy László Keineneshő- 
gyész 20 K, Mógor Sándor Magyargencs 
(gyámintézetre 10 K.) Kemeneshőgyész 
(Rácalmásnak 60 K.) Móritz Sándor Rada- 
falva 50 K, Névtelen Szombathely 30 kor.

Újévi ajándékul
ajánlom beszerzésre az alanti szép 
könyveket. Ára darabonként egyszerű 
kötésben 12 korona, díszkötésben 

20 korona.
1. Pósa Lajos: Arany liget. (Versek.)
2. Dr. Dingha Béla: Hol volt, hol nem 

vo lt... (Mesék.)
3. Albert József: Túl az óperencián. 
, (Mesék.)
4. Hamvas József: Mesés történetek. 

(Ifjúsági elbeszélések.)
5. Borsos István: A gályarabok törté

nete (Egyháztörténeti munka.)
6. Dr. Masznyik Endre: Képek az ókori 

keresztyén egyház történetéből.
7. Gyurátz Ferenc: Hősök kora.
8. Gagyhy Dénes: Mária nővér. (Kis

regény.)
9. Babay Kálmán: Nádfödeles házak 

alatt. (Falusi történetek.)
10. Stráner Vilmos: A biblia az élet 

könyve. (Ismeretterjesztő.)
11. Farkas Mihályné: Történetek az élet

ből. (Elbeszélések az érettebb ifjúság
nak és felnőtteknek.)

12. Kapi Béla: A boldogság könyve. 
(Jellemképzó munka.)
Mindezen könyvek egyenként is 

megrendelhetők
WELLISCH BÉLA könprkereskedésibin 

Szentgotthárdon.

=  Legmagasabb kitüntetések. =
Alapíttaiott 1886-ban. Villamos üzem. 
Modern berendezés. Preciciós gépek.

Ajánlja elsőrendű torony-, iskola-, 
városház- és kastélyóráit különféle 
nagyságban negyed- és óraverő szerke
zettel. Tartós, szolid munka. Gondos 
kiszolgálás, legjobb anyag, több évi 
jótállás. Jutányos árak, kedvező fizetési 
feltételek. Költségvetés ingyen és bérm. 
Raktáron háború előtti anyagból készült 

órák. 8
Számtalan elismerő bizonyítvány.

Vasbútorok, rézbútorokat
és

sodrony ágybetéteket
direkt a gyártónál szerezzünk be.

—  Szolid árak, gondos kiszolgálás. —  
ERNST JÁNOS Győr, Wennesz Jenő-ut 55. 
Telefon 82. Városi rak tá r Arany János-ut 

18. Telefon 732.

Karácsonyi, vagy újévi ajándékul
szerezzük meg gyermekeinknek CSITE K.

„Betlehemi pásztor“
című mesés könyvecskéjét. Nagy örömet 
szerzünk nekik vele.

A mesék kedvességét mutatja, hogy rö
vid idő alatt már második kiadásban je
lentek meg.

A könyvecske ára 5 korona. Megrendel
hető a szerzőnél Körmenden (Vas m.)

Szerény igényű, ev. vallásu, keres
kedelmi tanfolyamot végzett árvaleány, 
ki a magyar nyelven kívül németül 
és tótul is tud, egy felvidéki kér. 
szövetkezet üzletvezetője volt 4 éven 
át, —  oly állást keres, hol ellátást 
és otthont nyerhet. — Címe a kiadó- 
hivatalban. 2—3

Nyomatott Welli3ch Bé’a villanni zemtf könyvnyomdájában Szentaotthárdon.
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