Alberti harangok rekvirálása az első világháborúban
Az első világháború kitörésének 100. évfordulója emlékére

Az 1914 nyarán kitört háborút megelőzően — a korábbi háborúk tapasztalata
alapján — valamennyi hadviselő fél rövid, gyors lefolyású háborúra számított.
Ennek megfelelően Magyarország sem készült fel egy hosszú háborúra.
Léteztek tervek a hadsereg mozgósítására, de ugyanez már nem volt
elmondható a gazdaság egészének mozgósításáról. A gazdaságnak a
béketermelésről a haditermelésre való átállítását — a gazdaságmozgósítást
— a körülmények kényszerítő hatása alatt kellett végrehajtania.
Magyarország, gazdasági berendezkedését tekintve, az első világháborút
megelőzően működő piacgazdasággal rendelkezett. Ez lényegében azt
jelentette, hogy az állam mérsékelten szólhatott bele a gazdasági életbe. Ez
a helyzet — mint a háború kitörését követő rövid időn belül kiderült —
egyáltalán nem volt tartható. A piaci viszonyok közepette a gazdaság
egyáltalán nem volt képes arra a teljesítményre, amelyet az első világháború
követelményei elvártak tőle.
A gazdaságmozgósítás jogi alapját két, 1912-ben, — a balkáni háborúk
tapasztalata alapján — meghozott törvény képezte. Ezek az 1912. évi LXIII.
törvény, mely a háború esetére szóló kivételes intézkedéseket szabályozta,
és az 1912.évi LXVIII. törvény, amely a hadiszolgáltatásokról szólt.
Ezen törvények kiegészítésére a háború során új törvények születtek. Pl. az
1914. évi L. törvény lehetővé tette az ármaximalizálást és a rekvirálást.
Az állami háborús gazdálkodást, — amelynek középpontjába a meglevő
nyersanyagokkal, szénnel és mezőgazdasági termékekkel való szigorú
takarékoskodást és állami elosztást állították, először a meglevő állami
szervekkel tervezték végrehajtani. A közigazgatás azonban rendkívül
túlterhelt volt, ezért
új szervezetre
volt szükség, amelyeket
nyersanyagközpontoknak neveztek el. Ezeknek a feladata volt a hadicélokra
felhasználható nyersanyagkészleteknek — rendszerint kényszer útján való —
megszerzése, központi kezelése és tervszerű szétosztása a feldolgozók
között. A bejelentési rendelet kötelezte a tulajdonost, hogy készletét a
rendeletileg megállapított áron valamely anyagközpontnak átadja, illetőleg
meghatározott vállalat részére vételre felajánlja. Ez a rendszer gyakorlatilag
kiküszöbölte a kereskedelmet.
A központosított anyaggazdálkodás először az élelmiszerre és az állati
takarmányra terjedt ki, de 1915-ben már a hadiipar működéséhez szükséges
anyagok is sorra kerültek úgy, mint a fémek, később pedig már a gyapjú, a
kender, a gyapot, a len és minden bőranyag. Az anyagoknak hadicélokra való
felhasználása természetesen a polgári fogyasztás rovására ment, nem
készültek mezőgazdasági gépek, és idővel be kellett vezetni az
élelmiszerjegyeken kívül a ruha és cipőjegyeket is.

A hatalmas anyaghiány hatására igen komolyan foglalkoztak a hulladék
anyagok ismételt felhasználásával, illetve pótanyagok előállításával.
Az előbbiekre igen jó példa, hogy a harctereken gyűjtötték és ismételt
feldolgozásra a hátországba szállították a kilőtt puska és ágyúhüvelyeket.
Begyűjtötték a pálinkafőző üstöket, a harangokat, a zongorahúrokat, a
kastélyok réztetejét, valamint a réz és nikkel aprópénzt is.
1914 szeptemberében meghirdették az „Aranyat vasért!" mozgalmat,
melynek célja a lakosság arany ékszereinek háborús költségekre való
begyűjtése volt. Az áldozatvállalás igazolására vasgyűrűt adtak, melyre rá
volt vésve „1914, Via Pátria!" / Éljen a Haza!/. Mivel a népnek nem volt
aranya, 5 korona adományért bárki kaphatott vasgyűrűt.
1915-ben ,,Réz mozsarat vas mozsárért!" gyűjtés kezdődött, amikor a
háztartások réztárgyait gyűjtették össze. Aztán folytatódott a harangok
összeírásával, a rézkilincsek számba vételével.
Harangrekvirálás: harangok hatósági igénybevétele bizonyos térítés
ellenében hadi célokra. - Amint az ágyú szerepe nőtt a harcászatban, a
nyersanyagául szolgáló bronzhoz számos esetben harangok beolvasztásával
igyekeztek a hadviselő felek hozzájutni.
Az I. világháborúban a VKM (Vallás és Közoktatásügyi Minisztérium) 1915.
VIII. 18: 7903. eln. szám alatt köriratot intézett az egyházak vezetőihez arról,
hogy esetleg „az egyházak nélkülözhető harangjaikról lemondjanak”. Ennek
előkészítésére IX. 15-i határidővel írásbeli kimutatást kért az összes
templomok és zárdák harangjairól. A kimutatásban az alábbi adatokat kellett
szerepeltetni: a helység nevét, a lakosok számát, a hívek számát, a
templomok, ill. kápolnák számát, a bennük levő harangok számát (a régi
harangoknál a készítés időpontját), a harangok hozzávetőleges súlyát, a
harangok anyagát, az esetleg megtartani szándékozott harang megjelölését,
valamint a műértékkel bíró harangok megjelölését. A miniszter 1916. III. 21:
egyházi főhatóságokhoz intézett 413/1916. sz. körlevele tájékoztatott a
harangok leszerelésének és átvételének rendjéről: a leszerelés költségei a
hadvezetőséget terhelik, a lebonyolítást általuk megbízott vállalkozók fogják
végezni. A harangok leszerelése jegyzőkönyv ellenében fog történni, térítési
díjként 4 korona/kg összeget fizetnek. A leszerelés során a tornyokban
keletkezett esetleges károkat a katonai parancsnokságok kötelessége
helyreállítani. A vallási ténykedéshez szükséges, valamint a műértékkel bíró
harangok mentesülnek a leszerelés kötelezettségétől. A körlevél arra
kötelezte az egyházi hatóságokat, hogy minderről előre tájékoztassák a
papságot.
A fentiekben leírt események az Alberi Evangélikus Egyházat is érintették.
1916. október 19-én készült „Bizottsági jegyzőkönyv” tanúskodik, hogy két
harangunkat leszerelték.

Erről egyházi jegyzőkönyv is készült, melyet az alábbiakban ismertetek:

1917. augusztus 13-án újabb felhívás érkezett a pestmegyei evangélikus
egyházmegye főesperesétől.
Ebben azt írja: „A harangok további rekvirálása, amint arról a V.K miniszter úr a
püspök urat hivatalosan értesítette, augusztus folyamán kezdődik.
A hadügyminiszter ide vonatkozólag elrendelte, hogy az erre kiküldött bizottságok a
harangok leszerelésénél a hívek kegyeletes érzületét kímélő módon járjanak el.
Mindazok a harangok, melyek mű- vagy történelmi becsűeknek jelentettek be, (Akkor
az 1700-as évben, vagy annál régebben öntött harangok voltak történelmi
jelentőségűek.) továbbá, amelyeknek meghagyását kérelmezte az egyház, s végül:
mindenütt a legkisebb harangok a miniszter további intézkedéséig meghagyandók.
Felkérem ennél fogva Nagyt-t, hogy ha ilynémű harangjuk volna, arról az illetékes
katonai parancsnokságot azonnal értesítse, hogy a leszerelést intéző bizottságot
kellően útasíthassa. Kiváló tisztelettel,
Kecskeméten 1917. augusztus hó 13-án
Főesperes megbízásából
Falvay Jenő sk.
segédlelkész”
További anyagi áldozatot is követelt az egyház részéről ez a háború:
(Liquidátió. [= Likvidálás] Ga/R 3809.)
A MAGYAR SZENT KORONA ORSZÁGAINAK FÉMKÖZPONTJA RT. fejlécű levél
tanúsága szerin, melyet Dobronyovszky Gyula ev. lelkésznek címeztek az alábbiakat
írja:
„Visszatérve folyó év április hó 7-én kelt b. levelére értesítjük, Albertirsán f.é- február hó
28-án – az ev. egyház gondnokság Alberti – feladótól 35.- kg. bruttosulyu orgonasíp
küldemény érkezett hozzánk…”
teljes tisztelettel
Budapest, 1918, szeptember 11
IV., VÁROSHÁZ-UTCA 10.

Amint látjuk az egyházközségünk, az emberveszteségeken túl, jelentős anyagi
megterhelésnek volt kitéve az Első Világháború idején. Egyházközségünk híveinek
önfeláldozó munkájának köszönhetően sikerült ezt a korszakot átvészelni, de sok
családban maradandó nyomot hagyott, különösen azoknál, akik elveszítették
valamelyik családtagjukat.
Egyháztagjaink áldozatos munkájával a háború sebeit sikerült enyhíteni, hiszen a
harangokat, orgonasípokat néhány esztendő múltán pótolták.
A hiányzó harangokat 1922-ben rendelték meg a csepeli öntödétől. A
megrendelésben a nagyharang 400 kg, a kisharang pedig 120 kg, 440 korona
kilónkénti egységárral szerepel. Ez összesen 228.800 korona. Nem tudtam
kideríteni, hogy milyen okból, de az egyházközség 8.800 korona kedvezmény kapott,
tehát a végösszeg, melyet fizetni kellett 220.000 korona. A kész harangokat 1922
június elsején szállították, saját kocsin Albertibe, melyet a mellékelt szállítási értesítő
bizonyít.

A harangok felirata és díszítése a következő:
„A” hangú harang, melynek alsó átmérője 86 cm, súlya 400 kg,
kép: magyar címer cserfakoszorúval,
felirat: „Alberti Evang.Egyház. 1922”.
„E” hangú harang, melynek alsó átmérője 57 cm, súlya 120 kg,
felirat: „Alberti Evang.Egyház. 1922”

Ezzel az írással is tisztelettel emlékezzünk a háborúban elesett Albertiekre, melyek
neveit a Hősök kertjében az utókor megörökítette.

A cikkhez felhasznált irodalom:
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