
XVI. Monda Kelliónak Harsányi István: „Nemcsak 
az a bálványimádó, aki a fát, füvet, követ magát imádja, 
hanem az is, aki az Isten parancsolatja ellen a látha-
tatlan Istent látható képben tiszteli és a meghalt szen-
teket imádja." 

XVII. Felelének Sámbárnak: nem szükség, hogy 
nékik a csudákat hányja, mert, ha kényszerítenék, 
amennyi jezsuita Európában vagyon, egy csudát nem 
tudna cselekedni: s mi haszna, hogy Chinában, Japániá-
ban igazítják őket a csudákért? 

XVIII. A gályákra menetel útján március 25-én 
találkoznak azokkal, akik Berencsen tartatnak vala, kik 
örvendének könyhullatásokból eddig való állhatatossá-
gokon, inték arra ezután is egymást. Séllyei István, ki 
püspök vala, látván, mint elfogyatkoztak, hogy alig is-
merik meg egymást, felkiáltván mondá: óh Isten! mi-
csoda időkre tartottál minket, adjad, hogy a te kegyel-
med által a hátralévő nyomoruságokat is békével szen-
vedjük. 

XIX. Sokszor mondja vala Gemmaner kapitány: 
mi ördög kemény szivü nemzetség ez? hol nem mehe-
tünk csak arra is ennyi veréssel, hogy a legalábbvaló 
is vallásunkra álljon. 

XX. Az olaszok mindjárt azt szokták vala kérdeni: 
catholikusok vagytok-é ? Oh mondának vala: katholiku-
sok, de nem romano katholikusok, hanem apostolico 
katholikusok. 

XXI. Kocsi Bálint, hogy az öreg emberekről elfor-
díthassa a verést, hátul marad, mert, aki utói járt, azt 
verik vala. (Vége köv.) 

Harangszentelés Csórón. 
A csóri református gyülekezet folyó évi január 

hó 3-án szentelte fel maradandó hatású ünnepség 
keretében új harangjait. A harangok karácsony estéjén 
érkeztek a faluba a székesfehérvári vasúti állomásról. Már 
Fehérváron is ezrekre rugó közönség kisérte végig az utcá-
kon a nem mindennapi menetet: a 12 szép lóból álló, Ízlé-
sesen díszített, csengős, 3 négyesfogatot, miknek mindegyike 
egy-egy harangot hozott. Itthon is lázas volt az izgalom, 
mely elfogta a templomtéren gyülekező közönséget, mikor 
a beérkezett lovas-futár a harangok közeledtét jelentette. 
Nemzeti lobogók alatt indult a rendezett tömeg a harangok 
fogadására, miután a 20 tagú magyar ruhás lovas-bandérium 
már előbbre elvágtatott. A falu végén a helyi lelkész köszön-
tötte a szív mélyéről jött szavakkal a csaták tüzéből vissza-
került harangokat, melyekre aztán 12 magyar ruhás leány 
egy-egy ékes koszorút helyezett el. Mindegyik koszorún 
hímzett feliratokkal díszített, igen értékes, habos-selyem, 
nemzeti szalag ékeskedett Örömkönnyek csillogtak az embe-
rek szemeiben, mikor a szép kidolgozású, impozáns haran-
gokat megpillantották. Ezernél több ember tolongott körü-
löttük. Majd megindult a faluba rendezett, fegyelmezett so-
rokban az Örvendő sokaság, legelöl a banderisták, utánuk 
a helyi fúvószenekar, aztán a harangokat hozó négyes fo-
gatok és a megszámlálhatatlan embertömeg. Felváltva zsol-
tárok éneklésével és hazafias darabokat (Himnusz, Rákóczy-
induló) játszó zenekar hangjai mellett vonult a menet a 
szépen kivilágított templomtérre, hol befejezésül a XC. zsol-
tárt énekelte a ref. hivők serege oly lelkesen és elragadó 
erővel, aminő hatalmas énekszóban nem egyhamar volt ré-
szük a csóriaknak. A karácsonyi szent ünnepek alatt a ha-
rangok közszemlére voltak kitéve. A toronyban dec. 31-én 
délelőtt helyeztettek el ünnepélyesen a helyi lelkész beszéde, 
imája és áldó szavai után. A felavatást január 3-án Hölgye 
Endre várpalotai és Kántor Gyula inotai lelkészek végezték, 
szívből fakadó imádsággal és megható egyházi beszéddel, a 
helyből és vidékről egybegyűlt tengernyi sokaság jelenlété-
ben, mely valósággal zsúfolva töltötte meg a feldíszített 
templomot, sűrű tömegben szorongva a padok közötti és 
az Jr asztala körüli térségeken is. Az istentiszteletről kitó-

duló közönség gyönyörködve hallgatta a remek összhang-
ban zengő harangokat, melyek délután 2 órakor együttesben 
újra megszólaltak, elsiratva a gyülekezetnek a világháború-
ban elesett hősi halottait. Este Va5 órai kezdettel nagy vallá-
sos estély tartatott a vijlannyal kivilágított templomban, mely 
ismét zsúfolva volt áhítatos közönséggel. Kántor Gyula fel-
emelő imáival, HölgVe Endre hitépítő szabadelőadásával, 
Pap K. Ödön helyi! lelkész alkalmi bibliamagyarázatával 
igyekeztek kielégíteni a lelki éhséget. A helyi ref. énekkar 
Szűcs Jenő igazgató-tanító fáradhatatlan és precíz , betaní-
tásában a délelőtti istentiszteletet egy, a vallásos estélyt 
pedig két igen szépen előadott darabbal tette változatosabbá 
és élvezetessé, melyhez hozzájárult Pentz Mariska., polgári 
IV. o. t. ügyes szavalata is, ki az estélyen Jakab Ödönnek 
„A mi harangjaink" cimü kedves költeményét adta elő. 

Este Tildy Zoltánnak: „A hazatért fogoly" c. és az egész 
ünnepély hangulatához pompásan simuló darabját adta elő 
a műkedvelő csóri ref. ifjúság ugyancsak Szűcs Jenő igaz-
gató-tanító fáradhatatlan rendezésében, igen szép erkölcsi és 
anyagi sikerrel. 

A három harang a budapesti Walser-cégnek 
kitűnően sikerült alkotása, úgy egyenként, mint össz-
hangban gyönyörű, messze búgó, harmonikus zengéssel. A 
nagyharangot a határ legszélső pontján: 5—6 km. távol-
ságban is jól és tisztán hallják híveink. A harangok As-moll 
együttest alkotnak (As, Ces, Es) és tiszta ércsúlyuk közel 
9 métermázsa. A nagy harangon a következő bibliai mon-
dás olvasható: „Jöjjetek, hajoljunk meg, boruljunk le, essünk 
térdre az Úr előtt, a mi Alkotónk előtt!" Zsolt. 9 5 : 6 ; a 
középső harangon: „Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk?" 
Róm. 8:31. ; a kis harangon (lélekharang) pedig: „Közel 
van az Úr a megtört szívekhez". Zsolt. 34: 19. A harangok 
beszerzési ára vaskoronákkal, helyszíni szereléssel, szállítási 
költségekkel együtt 73,349.500 korona, mit páratlan lelkese-
déssel hozott össsze a gyülekezet, s ez a tény annál is 
inkább méltánylandó, mert a gyülekezet csak nem rég bő-
vítette és renováltatta templomát, mintegy 450 q búzaérték-
ben. A harangok beszerzése körül megható áldozatkészség-
adta tanújelét Szekeres János községi biró, volt presbiter, 
ki a középső harang árának a felét: közel 11 milliótönként 
vállalta, továbbá Molnár Ferenc presbiter, ki a régi kis ha-
rangot két és félszeresre nagyobbíttatta 8 millió korona ál-
dozattal. 

A dadi egyház épüléséről. 
A dadi református egyházközség építésében ha-

talmas erővel munkálkodik Isten lelke. A mult évben 
125 milliót meghaladó költséggel újjáépítették a lelkészi 
lakást. Bár az egyháznak a javadalmi földeken kivül 
semmiféle ingatlana nincs, a hívek egyhangú lelkesedés-
sel egyszerre magukra vállalták ezen súlyos terhet. Ezt 
az elöljáróság a mult évre 350 husz éven felüli egy-
háztagra és 1200 hold földre teljes egészében kivetette. 

• A hivek buzgóságát az mutatja, hogy az amúgy is igen 
' nagy terhet viselő gyülekezet tagjai pár hónap alatt, 

minden erejüket megfeszítve, úgy befizették adójukat, 
hogy az egyháznak az építkezésből semmi tartozása 
sem maradt fenn. 

A modern új lelkészlakot a mult év okt. 11-én gyüle-
kezeti istenitiszteleten adták át hivatásának. A hivek 
templomban adtak hálát Isten segítő kegyelméért. Mikos 
Lajos lelkipásztor, ki állását a mult év márciusában 
foglalta el, meghatottan szólott a hivek seregéhez az 
Ef. 2 : 19—22. alapján azon alkalomból, hogy egyet-
értéssel és áldozatkészséggel otthont építettek a lelkek 
pásztorának, a mennyei otthon munkásának, kit nemrég 
teljes egyetértő szeretettel hivtak el. Az istenitisztelet 
után az új, szép épületben összejött presbitérium Isten 
megszentelő kegyelmét kérte az új lelkipásztori otthonra, 
az anyaszentegyházra, a mindenkori vezetőkre és azok 
határozataira. Igazi keresztyén házavatás volt ez. 



Az evangelizálás munkája is megindult. Lelkész a 
mindennapi és az ismétlőiskolásokat hetenként egyr 
szer köznapon és vasárnap délután Krisztus lábaihoz 
vezeti az örvendetes üzenet megértésére. A leányegylet 
Kathona Piroska tanítónő vezetésével, hetenként kézi-
munka estélyre jön össze, ahol a ljelkész magyarázatai 
nyomán a Lukács ev. tanulmányoznák. Karácsony előtti 
vasárnapon a leányegylet szeretetvendégséget rendezett, 
melyre meghívta az iskolás gyermekeket is. Minden 
férjhezmenő lány vallásos estélyen búcsúzik leánytársai-
tól, akik pár szerető tanáccsal és jókivánattal bocsát-
ják el és megajándékozzák egy imakönyvvel. 

Minden két hétben vallásos műsoros estély van 
bibliamagyarázattal. Az ádvent negyedik hetének min-
den napján és karácsony után újévig kétszer rövid 
bibliaelmélkedéssel egybekötött áhítatra, nagy számmal 
jöttek össze a hívek. A könyörgés most is bibliaolva-
sás alapján folyik minden reggel. 

Kicsiny kezdetben ime hatalmas erővel segítve ígér 
az Úr a ra t á sba lelki mezőkön, az anyagi téren gyarapo-
dást, hogy mindenekben az Ő dicsősége tükröződjön. 
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— Személyi hir. Dr. Antal Géza püspök Úr Hollan-
diából febr. 8-án reggelrp szándékozik Komáromba érkezni. 

— Főiskolánk a magyar protestáns gályarab-leíkészek 
és tanítók kiszabadulásának 250-ik évfordulója alkalmából 
a kiszabadulás napján, febr. 11-én emlékünnepélyt rendez, 
melyen megnyitót mond dr. Antal Géza püspök úr, a gálya-
rabokról emlékbeszédet tart Pongrácz József, ezenkívül sza-
valat, a főiskolai ének- és zenekar is szerepel a műsoron. 

— A Keresztyén Ifjúsági Egyesületek világszövet-
sége Genfben tartott gyűlésén a magyar KIE munkát Kará-
csonyi Sándor tanár képviselte. A gyűlés fontos határozatokat 
hozott a helsingforsi KIE világkonferenciáról. 

— A keszthelyi ref. egyház első lelkésze Csontos 
Béla a napokban foglalta el állását. Az új lelkészt szeretettel 
köszöntjük s a fontos őrhelyen munkájára Isten gazdag 
áldását kérjük. 

— Az árvízkárosultak javára a pápai Ref. Nőegy-
let febr. hó 7-én műsoros estélyt rendez, melyen előadást 
Szűcs Dezső főgimn. tanár, v. nemzetgyűlési képvselő tart. 

— A budapesti Xiy. theologus-estélyt a józsefvárosi 
templomalapra rendezik február 7-én. Előadást tart dr. Szabó 
Aladár lelkész a református keresztyén élet felvirágzásának 
feltételei címen, Bibliát magyaráz Soltész Elemér tábori 
püspök. 

— A Pro Christo magyar ev. ker. diákszövetség 
konferenciáján 200 delegátus volt jelen az ország minden 
részéből. A kolozsvári ref. theológiát három ifjú képviselte. 
A konferencia előadói közül kiemelendők Kapi Béla ág. h. 
ev. püspök, dr. Victor János theol. tanár, Muraközy Gyula 
kecskeméti ref. lelkész. Dunántúlról Pongrácz József, dr. 
Szabadi Béla és dr. Vass Vince szerepeltek előadásokkal. 

— A Pápai Református Nőegyletnek az anyák 
tiszteletét propagáló estélyéről szóló referádánk kiegészítés-
képen örömmel közöljük, hogy a rendezés fáradságos mun-
kájában tevékeny részt vett Barcsi Józsefné úrhölgy, aki 
minden ,a közügyet szolgáló mozgalomnak lelkes támogatója, 
Nádosy Gizi hatásos szavalata, Halász Dénes és Rácz Irén 
hegedű duettje nagy mértékben hozzájárultak a szép 
sikerhez. 

— Móricz Pál. Magyar sirató. Feljegyzések, történetek. 
Szerző kiadása. Nyomtatta a Sylvester nyomda Tahitót-
faluban. 270 + 2 1. Nagyon Ízléses kiállítású könyv gazda-
gította a magyar könyvpiacot Móricz Pál „Magyar sirató-
jával. Feljegyzések, apró történetek ezek, melyek a" világ-
háborúval letűnt fényes magyar mult utolsó évtizedeinek 
gerinces magyar alakjairól szólnak. Szinte belefájul az em-

ber szive, amint olvasás közben elvonulnak lelke előtt azok, 
akiket még ott látott ifjú lelkesedéssel küzdeni legelői, akik-
nek beszédes ajkáról a fülben csengnek még a szavak s 
ők még sincsenek már itt köztünk. Letűntek, s letűnt velük 
a magyar életnek egy olyan fényes korszaka, hova már csak 
emlékezni járhatunk vissza. Az egész könyvön valami édes-
bús fájdalom rezeg át. Ugy érezzük mintha nem néhány év, 
hanem évszázadok választanának el attól a világtól. Érez-
zük, hogy ami elmúlt, többé vissza nem jőn s m'égté, ebből 
az emlékezésből merítünk uj reménységet és új hitet az 
eljövendő magyar jövőre nézve, mert azok a szellemi erők, 
melyek ezt a földet megdicsőítették le nem gázolhatok, el 
nem pusztíthatok. Új eget és új földet várunk, melyben Úr 
a Krisztus, kinek minden magyar lélekben fel kell támadnia, 
hogy vele és általa feltámadhasson a bűneiből megtisztult és 
megszentelődött magyar nemzet. — A könyv szép kiállításá-
ért a tahi Sylvester nyomdát illeti a dicséret. Megrendel-
hető a szerzőtől: Rákosszentmihály, Móricz Pál iró cimen. 
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A dunántúli református püspöki hivataltól. 
233/1926. sz. 

F e l h í v á s 
Nagytiszteletü Lelkész Ur! 
Öszi egyházkerületi közgyűlésünk 58. számú jegyző-

könyvi határozatával elrendelte, hogy a gályarab lelkészek 
1676 február hó 11-ikén bekövetkezett szabadulása emléke-
zetére dunántuli református egyházkerületünk gyülekezetei 
emlékünnepet tartsanak. Kerületi közgyűlésünk határozata 
alapján mély tisztelettel felkérem Nagytiszteletüségedet, hogy 
a bölcs vezetése alatt álló gyülekezetben február'hó 21-ikén 
az istenitisztelet keretében a nagy történeti eseményről méltó 
módon megemlékezni, annak tanulságait a gyülekezet éle-
tére nézve levonni és Isten szabadító kegyelmét a gyüleke-
zet előtt hathatós szavakkal kiemelni szíveskedjék. Nagyon 
célszerű volna, ha ugyanezen vasárnapon, esetleg vallásos 
estély keretében foglalkoznék a gyülekezet a gályarabok 
történetével és szabadulásának tényével. — Egyházkerüle-
tünk hivatalos lapjának február 21-iki számát a gályarabok 
emlékezetének fogjuk szentelni. 

Komárom, 1926 február hó 1-én. 
Czeglédy Sándor 

püspökhelyettes. 

GÁLYARABOK EMLÉKÉHEZ. 
Gyülekezeteink a közeli napokban emlékeznek meg hitünk 
hőseiről; a gályarabokról, s azok 250 év előtti megszabadu-
lásáról. Ez alkalommal felhívjuk lelkész testvéreink és taní-
tóink figyelmét olyan iratokra, melyek ez eseménnyel s an-
nak hőseivel foglalkoznak. Ez iratok kaphatók az egyház-
kerületi iratterjesztésünknél (Tóth Lajos theol. tanár címén). 
Dr. Thury Etele: Adatok a magyar protestáns 

gályarab lelkészek történetéhez . . . 50.000 K 
Borsos István: Gályarabok története . . . 18.000 „ 
Rácz Kálmán: Kocsi Csergő Bálint . . . . . 65.000 „ 

M >f 
$ Lelkészeknek, gyülekezeti munkásoknak £ 

nélkülözhetetlen segítőeszköz: 
* Dr. Vass V.. Útmutató a bibliakörök v e z e t é s é r e ; * 
* és minden református ember olvassa és megveszi ^ 
* Tóth E.: Az Uri Ima c. könyvet. * 

Mindkettő ára 21.000 korona. * 
* Megrendelhető: £ 
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