
Harangszentelés Dadon. 
Május 21. óta két új harang hirdeti a dadi tem-

plom tornyából Isten dicsőségét s az ő szent Lelkének 
munkáját a dadi reformátusok szivében. A lelkes fel-
buzdulás, ami a két harangot a toronyba vitte, áldo-
zatkész szivekről tesz bizonyságot. A 268.000 koro-
nányi összegnek körülbelül felét alig néhány hét alatt 
összeadták, míg a másik felét, amit adóba vetettek ki, 
szintén nagy buzgalommal, mondhatni lelkesedéssel 
fizették be igen rövid idő alatt. 

A Slezák-cég által öntött két új harangot való-
ságos diadalmenetben vitték be — nem is csak a 
reformátusok, hanem az egész község apraja, nagyja 
— a vasútállomásról a templomudvarba. Virágözönnel 
fogadták a torony új lakóit, zsoltárokat énekelve, az 
arcokon és szivekben igazi örömmel ment a nagy 
tömeg. Diadalút volt. 

Mielőtt a harangokat az árván váró kisebb testvér 
mellé felhelyezték volna, a helybeli lelkész, Gyalókay 
Béla szólt röviden az összesereglett híveknek arról, 
hogy mit jelent a két új harang a gyülekezetre nézve, 
azután imádságos lélekkel fordultak az ég Urához, 
hálát adni az örömért, a két új harangért, melyek ime 
annyi megpróbáltatás után is itt vannak, jeléül annak, 
hogy velünk az Úr! Könnyesek a szemek, de ezek 
a könnyek már nem pusztán a múlt szomorú emlé-
keitől kisajtolt fájdalom, hanem a feltámadás törhetetlen 
reményének örömkönnyei: velünk az Úr! 

Másnap (21-én) az ünnepélyes felavatás. A tem-
plom zsúfolásig telve, vidékiek és helybeli róm. kath.-ok 
szép számmal voltak ott. Mindenki feszülten várta az 
avató-szónokot, Czeglédy Sándor esperest a szószékre. 
Az alapige: a XCVI. zs. és II. Kor. 13 u _ 1 3 . Öröm 
mindenütt, még a fák is tapsolnak. S a nagy öröm 
okozója a két új harang. De a két új harang szava 
nagy kötelességek teljesítésére hiv . . . : szeretni az 
Atyát, elfogadni a Megváltó Fiút, átadni magunkat a 
megszentelő Lélek hatásának. Rendületlen hittel ragasz-
kodni ahhoz, aki mindent megtehet, Istenben vetett 
reménnyel tekinteni a földi és sirontúli jövő elé, mely 
meg nem szégyenülhet, egymást igazán szeretve küz-
deni az igazság diadaláért. Keresztyénné tenni a 
családot, a hazát, valóban azzá az anyaszentegyház 
tagjait. A haza csak úgy lehet azzá, ha előbb a csa-
ládok lesznek keresztyénné, csak úgy lehet nagy és 
boldog, ha szegényei és hatalmasai: a legnagyobb 
politikusok is Krisztust választják Uruknak, az egyház 
csak úgy győzhet, ha valóban szentek társasága lesz. 
Sok szív tett ott erős fogadást, hogy a harangok ser-
kentő szava nem lesz hiábavaló. Óh, bár egy se 
feledné el! Az ünnepélyes istentisztelet végeztével a 
templom előtt Gyalókay Béla lelkész, a presbitérium, 
Szakái Ernő s.-lelkész, az Ifjúsági egylet és a Leány-
egylet egy tagja virágcsokorral, szívből fakadó szere-
tetteljes szavakkal köszöntötték Czeglédy Sándor es-

peres urat, aki meghatottan válaszolt, Isten kegyelmét 
és erejét kérve a gyülekezetre s az egyesületekre. 

Azután ebéd a lelkésznél, hol több felköszöntő 
hangzott el a nagy munkát végzett, évtizedeken át 
kiválóan munkálkodó lelkészre s a munkát inspiráló 
hűséges segítőtársra, a lelkésznére, az esperesre stb. 

A késő délutáni órákban az ifjúság által dicsé-
retre méltóan előadott egyfelvonásos színdarabot: A 
Fáni orvosságát néztük végig élvezettel. Azután örült 
a falu apraja, nagyja, majd minden háznál vendég, a 
lelkészlakon a barátságos beszélgetés a késő éjjeli 
órákba nyúlt bele. 

Aki ott volt, egy gazdagon megáldott, szép 
emlékű nappal lett gazdagabb. B. L. 

V E G Y E S E K . 
— Személyi hírek. Püspök úr a kerületi gyűlés 

alkalmából f. hó 6-án Pápára érkezett. Ugyancsak 
Pápán volt ez alkalommal dr. Balogh Jenő egyház-
kerületi főgondnok úr is. 

— Új doctor . A ref. egyetemes konvent első 
titkára, Kállay Kálmán, aki pápai theol. akadémiánkon 
egy évig volt az ószövetségi tudományok nagy sikerrel 
működő előadója, a budapesti tudományegyetemen a 
keleti nyelvészetből summa cum laude doctoratust 
szerzett. Tudós barátunkat ez újabb sikere alkalmából 
szeretettel üdvözöljük. 

— Új theol . m a g á n t a n á r . Pápai theol. akadé-
miánknak a múlt őszi közgyűlésen megválasztott tanára, 
Tóth Lajos, f. hó 8-án tette le az ószövetségi szak-
csoportból a magántanári vizsgát szép sikerrel egyház-
kerületünk magántanárképesítő bizottsága előtt. írásban 
benyújtott szakértekezése Mikeás prófétáról szólt, e 
művét Czeglédy Sándor győri esperes és dr. Kállay 
Kálmán birálók igen sikerültnek véleményezték. A szó-
beli vizsgán főt. Püspök úr őméltósága elnökölt. Miután 
a jelöltet a szóbelin a szakcsoport egyes tárgyaiból 
behatóan kikérdezték, megtartotta a theol. ifjúság előtt 
próbaelőadását Jeremiás prófétáról. A szóbeli vizsga 
és a próbaelőadás befejezése után Püspök úr a jelöltet 
képesítettnek jelentette ki a bizottság nevében és 
jövendő munkásságára Isten gazdag áldását kérte. 
Tóth Lajos az ószövetségi tudományokban itthon 
szerzett ismereteit a theologia elvégzése után Baselben 
és Bernben Marti és Duhm világhírű tanárok vezetése 
mellett bővítette. A két évi svájci tanulás után pedig 
egy évet még Skóciában töltött az angol nyelv elsajá-
títása végett. Mint lelkész, Zólyomban működött, 
ahonnét a csehek a megszállás után csakhamar kiuta-
sították. A magunk részéről kívánjuk neki, hogy szerzett 
tudásának értékesítésére adjon Isten neki erőt és kitar-
tást, hogy működése főiskolánknak díszére, az Anya-
szentegyház előmenetelére szolgáljon. Ad multos annos! 

— A Keresztyén Család evangelizáló konferen-
ciája julius 15—16-ra halasztódott el. 


