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Uj erőtényezők 
a nemzet újjáépítéséhez

Fehér asztal, zöld asztal. Az egyik 
a fesztelen, könnyed, szabadabb társal
gás területe, ahol könnyebben szaba
dulnak fel a gondolatok a különböző 
gátlások alól, éppen azért azok rende
sen sokkal őszintébbek, mint a zöld 
asztalok rafináltan mozgó tárgyalási 
formái, mert a zöld asztal vitaterület. 
ahol harc folyik s a szembeálló felek 
rendesen bekeriiő mozdulatokat végez
nek egymással szemben.

A fehér asztal mellől történt meg- 
r.yiluiko'zás tehát közelebb áll a sziv 
hangjához, amely az őszinteség jegyé
ben keres magának utakat. Ezért sze
retjük. ha közéleti férfiaink minél 
többször nyilatkoznak meg fehér asztal 
mellől, mert igy a közvélemény tisztán 
láthatja őszinte gondolkodásukat, ami 
viszont épenséggel nem közömbös a 
köz számára.

Örömmai hallottunk a miniszter
elnöktől ismét egy őszinte megnyilat
kozást, amikor fehér asztal mellett a 
fővárosi szervezkedéssel kapcsolatban 
lefektette álláspontját. Ezelőtt 10— 15 
esztendővel, amikor a nemzetet újjá
építő erők kialakultak, szervezetet nyert 
az a nemzeti gondolat, amely a főváros 
politikájában azóta is döntő súlyt 
képvisel. Számolnunk kell azonban 
azzal is, hogy az elmúlt 15 év alatt 
uj generáció nőtt fel s azok, akik 
akkor 30 évesek voltak, ma meglett 
45 éves férfiak. Bizonyos, hogy ezek
kel az uj erőtényezőkkel számolnunk 
kell. Nagyon helyes irányba terelte a 
miniszterelnök a közélet gondolkodását, 
amikor önmagáról szólva ezeket mon
dotta: „nem nélkülözhetem az öregek 
tapasztalatait, de a fiatalság lendülc. . I 
sem.“ Nyomban meg is okolta, hog, 
miért. „Én az erők halmozásának kí
vánok a miniszterelnöke lenni." Hal
mozni az erőket, gyűjteni a r ..ergiát, 
felhasználni és tartalékolni mindazt, 
ami a nemzet számára értéket képvisel. 
A legideálisabb gondolkozás, amely 
vezető állásban lévő politikust eltöltheí. 
Ilyen jószándéku törekvés közepette, 
gondolhat-e társadalmi réteg, foglalko
zási ág, vagy maga az egyén is arra, 
hogy kiszakítsa magát az erők halmo
zásából s különálló tényező igyekezzék 
lenni akkor, amikor a nemzetnek olyan 
problémákat kell megoldania, amelyek 
ezer esztendős történelmében is mér
földkövet jelentenek? Éppen ezért nem 
nélkülözhetjük az öncélú nemzeti po

litika köréből a munkásságot sem.
Nem 2 munkásság, hanem annak félre
vezetői csomagoljanak a nemzet kö
réből való kivonulásra. Amikor a mi
niszterelnök a fővárosi zászlóbontás 
alkalmával ezt a megjegyzését tette, 
nem a munkásságra célzott s nem is 
gondolhatott arra, hogy távoltartsa a 
nemzeti erők összefogásától a magyar 
erőviszonyok egyik legdolgosabb osz
tályát. Hiszen éppen ő a hirdetője 
annak a gondolatnak, hogy a magyar 
munkásság minden tekintetben csatla
kozzék ahhoz a táborhoz,amelyik a saját 
életproblémáit is hivatott megoldani.

Világos és őszinte szándék vezeti 
a téren a kormányt, amely minden 
értéket felhasznál. Hisz az e téren 
mutatkozó pazarlás a nemzet legna
gyobb kincsének oktalan szétforgácso- 
lását jelentené. Annyira gazdagok vi
szont szellemiek terén sem vagyunk, 
hogy ezt a tékozlást megengedhetnénk 
magunknak.

A szarvasi hitfelekezetek 1933. évi statisztikája

A magyar közélet régi hadállásai
ban örömmel látjuk a tapasztalt, har
cok viharában megedződött férfiakat. 
De uj hadállások is épültek, amelyek
ből a fiatalság lendülete áramlik szét, 
s ezt a motorikus erőt kikapcsolni a 
nemzet gépezetéből olyan időkben, 
amikor az irányadóeszmék a repülő
gép, rádió és a technika szédületes 
fejlődésének idejére esnek — még 
gondolatban is botor volna.

Lemarad a történelem szekeréről 
az. aki állandóan csak a kitaposott, 
kényelmesnek látszó utakon kiván 
járni. Ugyanígy jár az is, aki rozoga 
ekhós szekerével busongva járja a 
kátyus, göröngyös utakat. Ennek a 
tempónak irányát és ütemét az uj' idők 
reformkövetelményei diktálják s ezt 
meg kell értenie a társadalom érde
mekben dús, tapasztalt főinek épugy, 
mint a jól regulázott, lendületes lelkű 
ifjabb nemzedéknek is.

A számok egymagukban szárazak 
és a statisztika is a maija rideg számadatai
val élvezhetetlen. Községünk egyházainak 
népességi áramlata azonban bizonyos vonat
kozásaiban mégis tanulságos és ezért nem 
tartjuk érdektelennek közölni az elmúlt esz
tendőnek erre vonatkozó adatait:

I. Az ev. egyházban született 227 fiú, 
I8l lány, összesen 408. Meghalt 201 férfi 
és 200 nő, összesen 401. Házasságra lépett 
199, Ebből vegyes házasság 19. Konfirmá
cióhoz járult 209 fiú, 207 lány. összesen 416. 
Úrvacsorával élt 1891 Jférfi, 2184 nő, összesen 
4.075. Az ev. iskolákba beiratkozott 1140 fiú 
és 990 lány, összesen 2130. Az ev. egyház 
íelenlegi lélekszáma 22.097.

II. A római katolikus egyházban szü
letett 38 fiú, 32 lány, összesen 70. Meghalt 
10 férfi. 21 nő, összesen 64. Házasságot 
kötött 32 pár. Ebből a vegyes házasságok 
száma 16. A r. kát. elemi iskolákba beirat
kozott növendékek száma 322. A r. kát. 
egyház híveinek száma ezidöszerint 3019 
Szarvason és 312 a csabacsüdi leányegy- 
házban. összesen 3331.

III. A református egyházban született 8 
fiú és 4 leány összesen 12, Meghalt 3 férfi 
és 3 nő. összesen 6. Házasságra lépett 6 
pár. A ref. egyház ezidőszerinti híveinek a 
száma 520 lélek.

IV Az izraelita neológ hitközségben 
született 3. meghalt 7. Az izraelita neológ 
elemi iükolába beiratkozott növendékek 
száma 39. A hitközség üsszle lekszáma 267.

V. Az izraelita ortodox hitközségben 
született 11, meghalt 4, házasságra lépett 3 
pár. Az elemi iskolába beiratkozott növen
dékek száma 32. A hitközség ezidőszerinti 
lélekszáma 351.

Érdekes aztán a feljegyzésre városunk
nak általános születési és halálozási statisz
tikája is: születtek az 1933. évben 546 (az 
előző évben 565). Meghaltak 482 (az előző 
évben 485). Házasságot kötöttek 271 (előző 
évben 215).

A kormány 
olcsó ruházati akciója

Két izben is jeleztük, hogy a kormány a 
téli időre a kisgazda, a földmives és munkás 
lakosság támogatására olcsó ruházati cikkek 
forgalombahozataláról gondoskodott, melyek 
lényegesen olcsóbbak a forgalomban levő 
hasonló áruknál, minőségüket pedig a 
miniszter őrzi ellen. Ez áruk városunkba 
is megérkeztek és azokat az alábbi három 
szarvasi cég hozza forgalomba : Ungár Jónás 
Sabel József és Walfisch Károly. A szövet 
és vászonminták ezen üzletekben, vagy a 
községházán a 19—20 számú irodában 
tekinthetők meg. A szövetekből mindenki 
saját szükségletének megfelelő mennyiséget 
vásárolhat. Az áruk között a szövetek: 
‘‘Állami Olcsó Ruha-akció" bélyegzéssel, ö 
vásznak pedig egyik szélükön nemzeti szinü 
szegéllyel vannak ellátva.



H Í R E K
Három királyok...
Remegő kézzel, reszfee/ő lélekkel közeledünk 

c Vizkereszthez, három királyok napjához. Még 
mindig az ünnepi hangulat s a szeretet ünnepé
nek évenként megismétlődő közvetlensége nyűgözi 
le lelkünket. Átsuhan lelkűnkön a három királyok 
érzette gondolatok egyike-másika s betölti lelkünk. 
A csillag vezette őket a kisded jászolához s 
reményeket tápláltak telkükben, mely vitte őket 
a boldog öröm szinhelyére. Boldog öröm töltötte 
be lelkűket!

Nézzünk mi is lelkűnkbe s keressük benne 
a boldog őröm kiváltotta érzelmeket. S valóban 
bennünk is él a három királyok öröme, de ha 
jól megfigyeljük, más formában. Boldog öröm
mel teli a mi lelkünk is, de az öröm mégis más, 
mert az öröm mellett ott settenkedik egy hátsó 
gondolat, a mi korunk leggyötrőbb gondolata: 
a kinzó kenyér-gond. De mégis büszke fővel, 
szinte dacosan tagadjuk meg ezt a legnehezebb 
gondolatot, mert a krisztusi öröm-napok minden 
keresztyén lélekkel feledtetik a gondolatok leg
nehezebbjét s átsegít ik ezen a ma emberét is 
a lelkiség eszközeivel. *

Gyógyszertári inspekció. Az éjjeli és va
sárnap délutáni szolgálatot január hóban 
ifj. Géczy Dezső gyógyszeriára végzi.

Evangélikus istentisztelet. Vízkeresztkor 
ázótemplomban tót, az ujtemplomban ma
gyarnyelvű istentisztelet. — Vasárnap az ó- 
templomban tót, 10 órától magyar, az új- 
templomban tótnyelvü istentisztelet.

Katolikus istentisztelet. Vizkereszt napján 
fél 9 órakor csendesmise. 10 órakor szent
beszéd, nagymise. — Vasárnap fél 9 órakor 
csendesmise, 10 órakor szentbeszéd, nagy
mise. Mindkét nap délután 3 órakor vecsernye. 
Köznapokon a szentmise fél 8 órakor Iitániák 
délután 3 órakor.

Református istentisztelet. Vasárnap dél
előtt 10 órakor istentisztelet a Luther-Árvaház 
dísztermében. Kondoroson pedig minden hó 
első vasárnapján.

Névmagyarosítás. Kohut Pál szarvasi 
származású, békéscsabai állami polgáriiskolai 
tanér, a SzÖSz tagja családi nevét belügy
miniszteri engedéllyel „Koltay^-ra változtatta.

A szarvasi gimnázium 
centennáriumához

Adatok a szarvasi ág. h. ev. Vajda Péter« 
gimnázium történetéből az áttelepítés 100 

éves évfordulója alkalmából
Irtat RASKÓ KÁLMÁN ginül, igazgató

(Az eredeti előadásnak a Szarvasi Közlöny részére 
rövidített kivonata)

Szerző előadta a SzÖSz 80-ik jubiláns 
összejövetelén, 1934. évi január hó 6-án. 
Az előadásban szerző az iskola birtokában 
meglévő eredeti okmányok alapján, törté
netírói gondossággal ismerteti a gimnázium 
Mezőberényből való áttelepítésének érdekes 
és figyelemreméltó körülményeit.

1802. november hó 1-én nyilt meg a 
mostani szarvasi ev. gimnázium Mezőberény 
városában. Nem akarom az iskola történetét 
még vázlatosan sem elmesélni, mert története 
javarészben ismeretes mindannyiunk előtt, 
ámde rá akarunk világítani részletesebben 
történetének éppen arra a részére, amely a 
száz éves áttelepítési forduló alkalmával ben
nünket érdekelhet s amely talán ilyen rész
letekben nem mindannyiunk előtt volt eddig 
ismeretes.

A hires Tessedik Sámuel szarvasi ev. 
lelkész és nagy, reális irányú reformátor még 
1779-ben megalkotta az ő iskoláját (institutum 
pradico oeconomicum) Szarvason. Hatalmas

Cim- és jellegadományozás a postánál. 
Holub Pál a helybeli m. kir. postahivatál 
főtisztjének a m. kir. kereskedelemügyi 
miniszter előterjesztésére a Kormányzó a 
postafelügyelői cimet és jelleget adományozta.

Cserkész-érdem. Némethy Samu nyug. 
m. kir. áll. polgáriiskolai igazgatót, az V. 
cserkész-kerület volt érdemes vezetőlisztjét, 
a helybeli Gábor Áron cserkészcsapat pa
rancsnokát gróf Khuen Héderváry Károly 
a Magyar Cserkész-szövetség elnöke a gö
döllői IV. Világ-jamboree alkalmából a 
rendezés körül kifejteit buzgó tevékenysé
géért az igazi cserkész-érdem jutalmazására 
legújabban alapított „Fehér Szarvas" cimü 
emlékéremmel tüntette ki.

Példás adomány. Léderer László nagy- 
birtokos az újévi köszöntéseket és jókíván
ságokat követésre méltó módon olyformán 
hálálta meg, hogy az öcsödi hadirokkantak 
és özvegyek részére 60 mázsa száraz tűzifát 
adományozott és azt az elöljáróság utján
50 kg-os tételekben oszttatta ki.

A SzÖSz 80. jubiláris összejövetele. A 
Szarvasi Öregdiákok Szövetségének Vezető
sége a Kör 80. összejövetelét a szarvasi 
gimnázium Mezőberényből való áttelepítésé
nek 100. évfordulója előestéjére; január hó
6.-ára (szombatra) hivta össze az egyesület 
uj helyiségébe, az Ostende Kávéház L.emeleti 
különtermébe. A jubiláris gyűlés megnyitóját 
a szövetség elnöke, dr Raffav Sándor püs
pök mondja. A szarvasi gimnázium áttelepí
tésének érdekes körülményeit az iskola 
birtokában levő okmányok alapján ismerteti, 
Raskó Kálmán igazgató. A csaknem két 
nyomtatott ivre terjedő munka vázlatát an
nak közérdekű vonatkozásai miatt lapunk 
folytatásokban a vonal alatt közli. Szerepel 
a műsoron : Placskó István hegedűművész 
a casseli operaház éveken át volt koncert
mestere, városunk szülötte. Kísérője Pongrácz 
István százados, zongoraművész. Az estélyt 
bezárja Gyökössy Endre író és költő kölön 
ez alkalomra irt ódájával.

ellenlábasa támadt helyi lelkész-társában 
Boczkó Dánielben, aki minden alkalmat fel
használt arra, hogy Tessedik reális irányával 
szemben, a nevelés és tanítás humánus irá
nya mellett emelhessen szót. Boczkó harcos 
ember volt, aki elgondolásainak nemcsak a 
szarvasi egyház kebelében, de a nagy Békés
bánáti esperesség közgyűlésein is iparkodott 
érvényt szerezni. 1802. évi május hó 19-én a 
Szarvason tartott esperességi gyűlés adta 
meg az életet a mostani szarvasi gimnázium
nak, amikor Boczkó indítványára — Klani- 
czay János felügyelő támogatása mellett ki
mondották, hogy az esperesség — egy olyan 
latin irányú iskolát állit fel kebelében, amely 
feleslegessé fogja tenni azt, hogy az Alföld 
protestáns gyermekei a távollevő Selmec, 
Pozsony, Eperjes és Sopronba kényszerülje
nek menni. E közgyűlés a helyre nézve 
Mezőberényt találta legalkalmasabbnak —- 
tekintettel annak három nyelvű lakosságéra. 
Ez a közgyűlés tárgyalta Boczkónak beadott 
indítványát.

A jegyzőkönyvben az iskola számára 
alkalmas helynek kereséséről és a megindí
táshoz szükséges anyagiaknak előteremtésé
ről van szó.

Az iskola helyére vonatkozólag özv. 
Wenkheim Lászlóné bárónőhöz fordultak 
kérelemmel, ki már előzőleg is megígérte

A nagyközönség javát azok murik&ták: a 
legjobban, akik kiemelkedő alkotómunkát végez- 
nek. Ezeket ne irigy, de igenis szeretetet sugárzó 
szemmel nézzed és örülj érvényesülésüknek, 
segítsd őket, mert így magadon és nemzeteden 
segítesz. GÖMBÖS GYULA

A Baráti Kör közgyűlése. A Baráti Kör 
január hó 20-án, szombaton délután fél 6; 
órától saját helyiségében évi rendes köz
gyűlést tart, amelyre a tagokat ezúton is 
meghívja. Amennyiben a tagok határozat- 
képes számmal ez alkalommal meg nem 
jelennének, úgy a közgyűlés a megjelent 
tagok számára való tekintet nélkül január 
hó 28-án újra összeül. A gyűlés tárgysoro
zata1 1. Iegyzőkönyvi hitelesítők kiküldése.
2. Az elnök megnyitója és előterjesztései. 3. 
Az 1933. évi köz- és választmányi jegyző
könyveinek bemutatása. 4. A számvizsgálók 
jelentése a pénztár-vizsgálatról. Ezzel kap
csolatban a pénztáros jelentése a jövő (1934)? 
költségvetéséről. 5. Általános . tisztujitás. 6. 
Március másodikénak megünneplése. 7. 
Indítványok.

é

támogatását a Mezőberényben felépítendő 
laliniskola számára, ugyanakkor a lelkészeket 
és tanítókat keresi meg az esperességi gyűlés 
önkéntes adakozás céljából. A megindításhoz 
szükséges anyagiakat ez és Wenkheim Lészló- 
né bárónén kívül a báró Podmaniczky, Prónay 
és Földvár/ családok biztosították a követ
kező időkre is az iskola számára.

A bányai egyházkérűlet akkori lelkes 
és nagytekintélyű — szarvasi temetőben 
nyugvó és csaknem teljesen elfeledett — 
püspöke: Hamaljár Márton klasszikus szép
ségű sorokban hivta fel (körlevelekben) az 
egyes egyházakat, a református testvéreket, 
sőt a déli részeken lakó szerb egyházak 
lelkészeit is adakozásra, reámutatván kör
leveleiben az iskola kulturális fontosságára. 
És hogy kérőszózatának milyen eredménye 
volt, legjobban mutatja az, hogy az akkori 
karlócai szerb patriarcha is mindjárt az első 
alkalommal 20 váltóforintnyi összeget küldött 
az iskola javéra.

A fentemlitett esperességi gyűlés intéz
kedett az iskola megnyitására vonatkozólag.

Eszerint 1802. november 1-én indult 
meg az iskola, amelynek első igazgatója Skolka 
András lett, aki már abban az időben a 
Tessedik-féle gazdasági iskolában talált 
alkalmazást. Skolkn, hogy az intézetnek kellő 
számú növendéket biztosítson, toborzói útra


