
hetne tartani, ami az ügyek elintézését késleltetné, 
azért mellőzendő ezen új í tás és meghagyandó a régi 
intézkedés. 

4. Ugyancsak elvi új í tás az is, hogy a választók 
közé felvételt bizonyos formaságok között s nyilat-
kozattétellel magának az egyháztagnak kell kérni. Fe-
lesleges, munkát szaporító célszerűtlen intézkedés s 
e helyett sokkal célszerűbb az eddigi hivatalból tör-
ténő összeírás, illetve választói névjegyzék-készítés. 

Nagyon nehézkessé teszi ezt az eljárást az, hogy 
sokan nem fogják kérni, ha a lelkész egyik-másikat el-
felejti felhívni, részrehajlással vádolják meg. S a 
28. § 2. pontban kivánt nyilatkozatnak vajmi kevés 
jelentősége van, ezért mellőzendő s fenntartandó az 
eddigi gyakorlat a választói jogosultság szabatosabb 
meghatározásával fő leg családtagokra nézve, amit 
összhangba kell hozni az adózási törvénnyel, amiről 
a kívánalmaknál szólunk. 

5. Az egyházi élet sokoldalúságának a több 
munkás sikeresebb munkásságának folyománya a 34. 
és 35. §, melyek ú j állások,- tisztségek felállíthatását 
és annak módozatait szabályozzák, ami nemcsak az 
egyházközségnél, hanem a fokozatos hatóságokra is 
kiterjesztendő. 

(Folyt, köv.) Vargha Kálmán. 

Püspöki egyházlátogatás a tatai 
egyházmegyében. 

Május 6-án Dadot érintve érkezett Püspök úr 
Bokodra. A község határában Szűcs Pál lovasdandé-
rium élén üdvözölte, a község szélén pedig Pataky 
Pál nyugdíjba vonuló főjegyző fogadta Püspök urat 
az elöljáróság élén. A községbe való bevonulás alatt 
a református és az evangélikus templomban szóltak 
a harangok. A lelkészlak előtt, mint Barsy Sándor 
lelkész mondotta, ádventi hangulatban várakozott a 
gyülekezet. Az ősz lelkipásztor biblikus beszéddel 
üdvözölte az örömhír hirdetésére érkező főpásztort . 
Püspök úr meghatottan válaszolt az üdvözlésre s út-
jára virágot szóró leányok sorfala között ment a 
parókhiára. Megérkezése után nyomban megkezdő-
dött az istentisztelet; a 63. dicséret 1. versének el-
éneklése után imádkozott Barsy Sándor lelkész, majd 
közének után (31. dics.) Püspök úr hirdette az igét 
Ruth könyve 11:12 alapján, Rúthoz hasonlítva a bö-
ködi gyülekezetet és imádságos lélekkel kérte Isten 
áldását erre a növekvő gyülekezetre. Az istentisztelet 
a 7. dicséret 5. versének eléneklésével ért véget. 

Istentisztelet végeztével volt a küldöttségek fo-
gadása a lelkészlakon; az evangélikus egyház küldött-
ségét Balogh István lelkész, a fehér-komáromi egy-
házmegye esperese vezette, a r. kath. egyházét Radics 
Ernő r. kath. káplán, a község nevében Pataky Endre, 
akkor választott főjegyző üdvözölte Püspök urat, a 
ref. jótékony nőegylet nevében Szűcs Józsefné, az 
Olvasókör részéről Szűcs Lajos, a református leányok 
nevében Szijj Zsófi. Még ugyancsak a délelőtt folya-
mán volt a presbiteri gyűlés, melyen a megnyitó imát 
Lőke Károly esperes, a befejező imát Barsy Sándor 
helybeli lelkész mondotta. A presbiteri gyűlésen 
Püspök úr teljes elismerését fejezte ki a nagy terhe-
ket hordozó, de a külső és belső épülésnek legbeszé-
desebb bizonyságát nyújtó gyülekezet iránt. És ma-
gunk is úgy láttuk, hogy Barsy Sándor, aki szívvel-
lélekkel lelkész, kis gyülekezetét úgy pasztorálta, hogy 
könnyű volt neki »új szántást« szántani. Bár az ú j 

iskola építéséből kifolyólag súlyos terhet hordoz a 
gyülekezet, de mivel hitélete nagyobb a terhénél, 
hisszük, hogy buzgó lelkésze rövidesen megint bizony-
ságot tehet, mint már tett annyiszor építő munkája 
végzése közben, hogy semmi sem lehetetlen a hívő-
nek. Sajnos, a nagytiszteletü asszony betegen feküdt 
s így Püspök úr és kísérete csak fér je út ján üdvö-
zölhette. Éppen ezért ebéd is az ú j iskolában volt. 
Ebéd alatt Püspök urat köszöntötték Barsy Sándor a 
református egyház, Balogh István ev. esperes-lelkész 
az evangélikus egyház nevében, mikre Püspök úr vála-
szolva, Bokod község lakosságára kérte Isten áldását. 
Püspök úr és kísérete egy végtelenül kedves együtt-
lét emlékével távoztak Bokodról. Nekünk, akik a meg-
figyelő szerepét is betöltöttük, az volt az érzésünk, 
mintha ez nem is generális visitatio lett volna, ha-
nem szövetségmegujítás a két idős, munkás lelkipász-
tor — Püspök úr és Barsy Sándor — között a jövő 
további feladataira. 

Délután fél 4 órakor indult el Püspök úr Bo-
kodról a dadi egyházközség megvizsgálására, a dadi 
lovasbandériumtól kisérve, melynek nevében Szűcs Pál 
a határon vett bucsut Püspök úrtól, akit a dadi lovas-
bandérium ugyancsak itt köszöntött s kisért a köz-
ségbe. A község bejáratánál felállított diadalkapu-
nál Zala Kálmán főjegyző mondott üdvözlő beszédet 
a községi elöljáróság nevében. Zala azt mondotta üd-
vözlő beszédében, hogy a külső jelek nem mutatják 

' azt a szeretetet, melyet szivükben éreznek, de azt 
I hisszük, hogy megbocsát nékünk a főjegyző úr, hogy 

a külső jelek is megcáfolták, mert még az utat is, me-
lyen a parókhiáig vonult Püspök úr, ad hoc »beül-
tették« kis fácskákkal s azokat feldíszítették nemzeti 
lobogókkal. A lelkészlakás előtt elsőnek egy kis va-
sárnapi iskolásleány, Deák Erzsébet virágcsokrot nyúj-
tott át Püspök úrnak ezekkel a szavakkal: »A szeretet 
soha el nem fogy.« Majd Mikos Lajos lelkész mon-
dott igen komoly, Isten dicsőségét munkáló, lélekből 
fakadó beszédet. Üdvözlő szavai a lélek lebomlása 
volt az élő Isten előtt. Püspök úr válaszában hitbizo-
nyosság és az isteni örök kegyelem minden emberi ér-
telmet felülhaladó nagysága áradt lélekből lélekbe. 
Megérkezés után rövid pihenőt tartva, megszólaltak 
a harangok és hivó szavukra a hivek zsúfolásig meg-
töltötték a szépen feldíszített templomot. Püspök úr 
magyar ruhás s út jára virágot szóró leányok sorfala 

i között ment az istentisztelet elvégzésére. Az úrasztala 
körül magyar ruhás leányok alkottak élő koszorút. A 
7. dicséret és a CV. zsoltár egy-egy versének elének-
lése után Mikos Lajos lelkész imádkozott, majd a 
gyülekezeti énekkar éneke után (Térj magadhoz drága 
Sión) Püspök úr végezte az istentiszteletet, (alapigéül 
választván CXLV. zsoltár 18. versét. Az imádság ér-
tékéről szóló mély beszédében rámutatott a hitetlen 
ember magára hagyatottságára, de meggyőző erővel 
mutatott rá arra is, hogy a hivő ember soha sincs 
egyedül, mert mindig közel van hozzá az Úr. Isten-
tisztelet után Püspök úr a lelkészi hivatalban küldött-
ségeket fogadott . Tisztelegtek a róm. kath. egyház-
község Molnár János plébános, Dad község képviselő-
testülete és elöljárósága Takács Pál biró, a tantes-
tület Székely Zoltán kántortanító, a református leány-
egylet Kathona Piroska tanítónő vezetésével, aki gyö-
nyörű azaleát adott át Püspök úrnak; az elemi isko-
lás növendékek nevében Baranya Mária VI. o. t., a 
református énekkar nevében ifj ; Szőllősy György, a 
leventék nevében Farkas Pál segédjegyző főoktató, a 
presbitérium nevében id. Szőllősy György üdvözöl-



l ék Püspök urat, aki mindegyik küldöttségnek külön 
válaszolt. Püspök úr már Bokodon sem tudta maga 
teljesíteni lábfájása miatt a látogatásokat, azért úgy 
Bokodon, mint Dadon az egyházmegyei elnökséget 
kérte meg, hogy fejezzék ki köszönetüket a küldöttsé-
geket vezető uraknál. Az egyház Püspök úr tisztele-
tére az elemi iskolában valóban fejedelmi uzsonnát 
adott , mely alatt Püspök urat Mikos Lajos lelkész kö-
szöntötte fel s az énekkar több számmal gyönyörköd-
tette a szépszámú vendégsereget. 

G e n f i l e v é l . 

Genfben a lakosság többsége protestáns. Büsz-
kék vallásukra és multjukra s nehezen hódíthatok meg 
Genf nemzetközi jellegénél fogva az idegenek közt 
eléggé el ter jedt és meghonosodott szektárius moz-
galmaknak. Meglepően f inom ma a vallásos türelem 
és mások vallási fölfogásának tisztelése. Egy század-
dal ezelőtt még a prot. többségű lakosság népszavazás 
ut ján akadályozta meg, hogy a közeli francia hegyekig 
ter jedő és Svájcot megillető sik területet a genfi kan-
tonhoz, tehát Svájchoz csatolják, tekintettel az ott élő 
lakosság katholikus vallására, sőt még ennek a század-
nak az elején is a városi tanács ellenszegült a már el-
készített Szervét szobor felállításának, amely jelenleg 
a szomszédos Anemasse nevü francia városban áll 
s Genfben Szervét emlékét csak az u. n. kiengesztelési 
kő jelzi Champelen, a kivégzés helyén. Ma már sok 
minden megváltozott. Az óváros ódon, patinával és 
mohával megbarnított, Kálvin korából fennmaradt 
vastagfalu és ódivatú házaiban békés tanyát találtak 
a különböző, többnyire idegen nyelvű szekták: (a 
quákereknek, akik csendesen nézik a hatalmas kandal-
lóban lobogó tüzet, közvetlen a valamikor Kálvin és 
Béza hangjaitól viszhangzó St. Pierre tövében van 
egy kis imatermük, ép így az adventisták is a törté-
nelmi kövek között senkitől nem háborgatva elmél-
kednek a jövendőről. Genfben legnagyobb szekta a 
scientista felekezet, modernül berendezett diszes 
templomukkal, érdekes kettős szószékkel, ahol egy 
férfi és egy nő közösen végzi az istentiszteletet. Láto-
gatottságára nézve jellemző, hogy vasárnap délelőtt 
két istentiszteletet tar tanak; az egyiket francia, a má-
sikat angol nyelven. Bőven találhatók spiritiszták, 
okkultisták és ehhez hasonló társaságok is — mutatva 
az emberi szellemben rej lő örök keresési vágyat, amely 
az örökkévalóságot akarja gyenge földi szemekkel 
megérzékíteni s közben elveszti az életnek szikla-
bázisát: az isteni kijelentést. Az egyház a szekták ellen 
hiveit csak preventive módon védi, nyilt hitvitatkozá-
sok nyomai csak képekben élnek. 

Annál erősebb és következményeiben messze-
ható fontosságú a harc, amely egyre intenzivebbé 
válik a hit és hitetlenség között. Itt már nem egyszerű 
közönyösségről van szó, hanem a két világnézet, a 
keresztyén és keresztyénellenes eszmék nyilt küzdel-
méről. Érdekből senki nem mutathatja magát vallá-
sosnak, a vallást senki nem használhatja lépcsőfok-
nak bizonyos pozíciók elnyerésére. A genfi s általá-
ban a francia nyelvű protestantizmus életútját na-
gyon is körvonalazza Krisztus mondása : »aki nem 
mellettem, ellenem van«. Egyetemi professzortól 
kezdve az utolsó anarchista munkásig találhatók em-
berek, akik a maguk felfogása és osztálya apróbb-
nagyobb céljainak és érdekeinek ellenségét látja az 
egyházban és a keresztyénségben. Nem szokatlan je-
lenség, amikor néhány hatalmas, többnyire vörös szinü 

plakát megjelenik a hirdetőoszlopokon, nyilt előadást 
jelentve valamelyik öblös te remben: »Miért nem va-
gyok keresztyén« és hasonló vonatkozású tárgyakról. 
Természetes, hogy a tömeg valóságos ostromot indít 
a terembe való bejutás érdekében, ahol véleményt 
alkot pro és kontra. Ilyen összejövetelek felejthetlen 
látványa: Genfben, a hajdani kálvinista Rómában a 
prot . és kath. együtt válaszolnak, együtt védik Krisz-
tust és támogat ják egymást szerető aggódással, tanú-
bizonyságot téve az evangélium igazsága mellett. A 
mai lelkésznek fel kell készülnie a modern tudomá-
nyok minden fegyverével, mert végzetes, ha vala-
melyik terrénumon vérző sebet kap a keresztyén világ-
nézet védője a tömeg előtt, amelynek hajlama van a 
tudományt szembeállítani a vallással s amelynek éle-
tében sok helyen a hitetlenség szinte aktuálissá válik. 
Előadásokon kivül röpiratokban, plakátokban és kü-
lönböző csoportok sajtóorganumaiban széles mező nyí-
lik az egyházellenese harc számára. Mindennapiak a 
gúnyképek: Kálvin csókolja a pápa lábát, vagy papok 
egy emberiséget jelképező juhnyájat hajtanak egy 
akolba, ahol a kapitálizmus képviselői nyírják és tor-
kukat vágják nekik. Munkásfelvonulások alkalmával 
zászlókon öles betűkkel olvasható: Le a kapitálizmus-
sal és az egyházzal: az emberiség két nagy ellensé-
gével. S mivel személyében senkit nyíltan meg nem 
sérthetnek, így névtelen levél gyakori jelenség a lel-
kész asztalán. Pl. pár héttel ezelőtt h i rdet te . ki egy 
istentisztelet alkalmával a genfi fiatalabb lelkészge-
neráció egyik legkiválóbb t a g j a : »ezentúl nem olvassa 
el többé a névtelenül érkező durvahangu leveleket. 
Gyávákkal nem veszi fel a harcot s aki sértő szavai 
miatt a bíróságtól fél — az hallgasson«. 

(Folyt, köv.) Pataky László. 

b KONYV1SMERTETES A 

A budapesti ref. theol. akadémia idei Értesítőjét 
az intézet ú j igazgatója, dr. Sebestyén Jenő szerkesz-
tette. Az ő tollából az Értesítő vezető helyén olvas-
ható az a beszéd is, melyet y>N eonaciotialismus és 
kálvinizmus« címmel tartott az Akadémiának szept. 
21-i évmegnyitó ünnepélyén. Az értékes előadást vé-
gighallgatta gr. Klebelsberg Kunó Magyarország kul-
tuszminisztere is. A beszéd programmbeszéd-féle, 
melynek végső célja »olyan új , friss lelkű, hivő akti-
vitással és hivő heroismussal telített református lel-
készi gárda nevelése, mely mindent, tehát a maga 
egész életét is Isten dicsőségére, az anyaszentegyház 
virágzására s a földi haza javára kamatoztassam A 
tanári testület 14 tagból áll. A hallgatók száma az I. 
félévben 106, a második félévben 99; ezek közül egy 
meghalt. Külföldi főiskolákon folytatta tanulmányait 
kilenc növendék. Női hallgató volt 12. A theológusok 
vasárnapról vasárnapra járták a pestkörnyéki gyüle-
kezeteket, s a szószéki szolgálatban segítkezve gya-
korlati önképzésüket segítették elő. A legációk száma ' 
szaporodott, de »a legátumok még mindig a mi kerü-
letünkben a leggyöngébbek«, mondja a jelentés. Va-
sárnap reggelenként rendes akadémiai istentiszteletek 
voltak az internátusi i f júság számára. 

Bibliakörök eredményesen működtek. Három 
»theológus-estély<.(. is volt. A tiszta jövedelem palást-
alapra ment. A félévi kollokviumok nem valami jó 
eredményt mutatnak: a hallgatók 59.8 százaléka nem 
tett eleget a rendes időbeli kollokviumi kötelezettsé-


