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Mi a teendőnk ? 
i l . 

Két dologtól féltettem folytonosan egyházamat; 
ezek egyike az uniónak forszirozása, a másik a 
nemzetiségi sovinizmus: mindkettőben veszélyt láttam 
evangelikus egyházunkra. 

Nem szeretnék félreértetni ! A két protestáns egy-
ház közötti testvéries viszony, az érdekközösség fel-
ismerése, szövetség az uitramontánizmus és reakczió 
ellen mindig forró vágyamat, sőt ideálomat képezte. 

De az unió többet jelent ennél : Kettőnek egygyé 
lételét. 

Ha erre a közszellemben megvan a fogékony-
ság, ha az evangye'liomi szellem emelkedettsége, 
vallásos heve felolvasztja a felekezeti abroncsokat : 
akkor az ellen se lehet szólani. 

De ha az uniót csak a gyengébb fél óhajtja, 
vagy ezt keresztülvinni akarnák egyesek a közóhaj 
támogatása nélkül : ez nem unió lenne, hanem a 
kisebbségnek a többségbe beolvadása, a kisebbség 
individuumának teljes megsemmisülése. 

Nálunk az unióra még nem érettel: meg a 
viszonyok; ez ma még a két protestáns felekezet 
közszükségletét, közös óhaját nem képezi. 

Ha a közszellem erre megérik, akkor elementáris 
erővel fog az érvényesülni s akkor az unió áldásos 
leend. Addig egyes kiváló lelkek pium desideriuma 
marad, mely ha idő előtt erőitettetik, csak szaka-
dásokat idézne elő az egyesülés helyett. 

Ma még óriás különbség választja el a két pro-
testáns egyházat egymástól. Nemcsak dogmatikai, 
hanem társadalmi különbségek is forognak fenn. 

Századokon át külön irányban, külön szellem-
ben, külön politikai és társadalmi tradicziók alapján 
fejlődött a két protestáns egyház, melynek hatása 
az egyéni jellegben is felismerhető. 

Sok ridegséget tapasztalunk református test-
véreink részéről irányunkban s akkor is, midőn a 

mi több nemzetiséget magában foglaló egyházunk a 
nemzetiségileg legexponáltabb helyeken is magyar 
tannyelvű és kultura tekintetében legmagasabb szín-
vonalon álló tanintézeteket tartott fenn : szemünkbe 
lett vágva a lutheránus tót név szemben a kálvinista 
magyarral. Egy durva, tudatlan sajtó és egy kor-
látott felfogás támadott, m e l y g ú n y t íí z ö 11 
a z o n e g y h á z b ó l , m e l y a h a z a f i s á g o t , a 
m a g y a r á l l a m h o z r a g a s z k o d á s t , a k i r á l y 
i r á n t i h ű s é g g e l l e g s z e b b e n e g y e s í t e t t e . 

A mi egyházunk sohase szolgált politikai párt-
érdeket, hanem mindig a magyar állam javát tartotta 
szem előtt. Felszínén nem vala aulikus, alsó rétegei-
ben nem vala dölyfös ellenzéki: hanem tág tért 
nyitott a függetlenségnek s a szerény polgári öntudatot, 
az alattvalói hűséget, és honszeretetet hiven ápolta. 

De jelen korunk nem is alkalmas vallásos 
problémák megoldására. 

A róm. kath. egyház, mióta fejét — a pápát — 
a csalhatatlanság isteni tulajdonságával ruházta fel, 
a dogmák ujabb erődeivel sánczolta el magát. 

Okos dolog volna-e ma nálunk, egyházunk tagjai 
közé a hitelvekben kétkedést vagy a vallásos közönyt 
bevinni? „A hit üdvözít!" Ez a mustármag termi 
meg az élet fáját, mely az ég felé emelkedik. 

Ne vettessék a fejsze a gyökérre, mert kidől a 
fa s két élő fa helyett porba omlott fatömeg támad! 

Legyen e két protestáns egyház szimbóluma a 
két, különböző fegyverrel, ellátott harczosnak, mely 
egy czélért : a lelkiismeret szabadságáért s az emberi-
ség haladásáért egymást segítve küzd; de sohase 
legyen siami ikerpár, mely egymáshoz forrasztva, 
egymás szabad mozgását gátolja. 

Zsinati képviselőink eltalálták a helyes utat. 
A m á s i k, a mitől féltem, a nemzetiségi soviniz-

mus volt. 
Évek óta figyelemmel kisértem az ultramontán 

szellemű s nagymagyar jelszavakkal dobálózó sajtót. 
Felismertem, hogy ezen sovinista sajtónak titkos 

törekvése volt : Megrontani a mi evang. egyházunk 



egységét, beledobni a nemzetiségi viszályt, diskredi-
tálni az evang. egyházat s vele szembe állítani a 
róm. katholicizmust mint a magyarság terjesztőjét. 

És habár véralkatom, származásom, neveltetésem 
engem is hajtott a magyar sovinizmus felé : mégis 
felismertem, hogy a labanczok kurucz utódai nem 
annyira magyarok, mint ultramontánok s ez arra 
intett, hogy időleges, népszerű és hangzatos frázisok-
ért ne tagadjam meg azon hitrokonaimat, azon honfi-
társaimat, a kiknek anyanyelve, ha nem is volt 
magyar, de hivei az evangyéliomi szabadságnak és 
a magyar hazának. 

Hisz a demokraczia krisztusi eszme, ez eszme 
küzdött a farizeusok ellen, ez eszme ma még nem 
győzött, még küzdelemben van a győzelem felé. 
Azért, mióta szerény körben, szerény tehetségemmel 
a nyilvánosság terén felléptem, törekvésem vala 
evang. egyházunkban az evang. testvériség érzületét 
erősíteni s a nemzetiségi viszályt lehetőleg korlátolni. 

Azoknak, kik így gondolkodtak és tettek, a 
legközelebbi napok szomorú igazságot szolgáltattak. 

Míg a mi evangelikus tót és német hitsorsosaink 
a magyar állam szuverén jogait elismerik : addig a 
magyarságukra eddig gőgösen hivatkozott róm. kath. 
főpapok és klérus harczot üzennek a magyar állam-
nak. Kijelentik, hogy nem ismerik el az államnak 
jogát rendelkezni oly ügyekben, melyek a római 
kath. dogmákkal ellentétben állanak. Alakítottak 
róm. kath. pártot, kibontották a pápai zászlót, s a 
róm. kath. oligarchák nem átallanak szoczialisztikus 
irányzatokat felkarolni. Az ultramontanizmus a dema-
gógiával fog kezet! 

Mi a t e e n d ő n k h á t ? ! 
Ápolni az evangelikus hitbuzgóságot és testvéries 

szellemet. 
Kell, hogy hivek maradjunk őseink tradicziói-

hoz: szeressük hazánkat, legyünk hivek királyunkhoz! 
Tiszteljük a törvényt, teljesítsük polgári és 

emberiségi kötelességeinket! 
Legyünk szerények! erkölcsileg tiszták, legyünk 

óvatosak; de a veszély perczében elszántak és bátor 
férfiak! 

Ne legyünk kihivók, de megtámadóinkat elszán-
tan verjük vissza! 

Papságunk kezébe van letéve népünk erkölcsi 
világa és lelki nyugalma. Azért derék lelkészeink 
kövessék dicső elődeik példáját, a kik valódi pásztorok, 
hitbuzgók, szerények és tudományban kiválók voltak. 

Bizzunk Istenben és sohase hagyjuk el magunkat! 
* 

* * 

Nyilvános gyónást tettem! Meggyőződésemet, 
hitemet elviszem magányomba is.*) 

Ha tévedtem, az a b s z o l u c z i ó t kérem hit-
sorsosaimtól ! Andorka Gyula. 

*) Sajnálattal vennó'k, ha egyházunknak ily buzgó 
és munkás férfia csakugyan beváltaná fenyegetését. Épen 
most, midőn egyházunknak hajóját veszély fenyegeti, szük-
ség, hogy az őrtállók helyökön maradjanak s kiki teljesítse 
kötelességét! S z é r k . 

Zsinati reflexiók. 
IL 

De alig ocsúdtam fel ezen elmélkedésből, a 
közös ügyek 9. pontja érinté fülemet s így megint 
a gyakorlati térre tereltetett figyelmem. Ez pedig 
nem más, mint hazám s egyházam nagyfontosságú 
ügye, a h o r v á t - s z l a v o n o r s z á g i e g y h á z i 
k é r d é s . Ez már évek óta foglalkoztatja rgyjbázunk 
minden fokozatú gyűléseit. Pedig az egészben semmi-
féle nehézség nincsen. A fődolog az, hogy az 1868. 
évi XXX. t.-cz., mely szerint törvényhozási és kor-
mányzati tekintetben horvát-szlavon országoknak 
teljes önkormányzati joguk van, vallási és köz-
oktatásügyi dolgokban nem szabad szem elől tévesz-
teni. Mi következik ebből? Az, hogy beavatkozásunk-
nak csakis akkor van helye, ha kormány és az 
illető egyház azt egyaránt kivánják. A horvátországi 
gyűlés vallásunk dolgaival ugyanis tüzetesen nem 
foglalkozott soha, mindamellett ottani hiveink teljes 
vallásszabadságot élveznek, mert ámbár az 1791 iki 
XXVI. t.-cz. hozatala alkalmával ott tényleg csak 
egy egyházunk volt — ó Pázua — s ehhez mint 
leányegyház csatolva volt Új-Pázua — mégis a 14. §. 
ama szavai : . . . sed in liberó religionis exercitio 
ea, quae nunc perfruuntur, ratione ultro relinquantur, 
— nemcsak mindig érvényben tartatott, hanem tacite 
kiterjesztetett a többi, azon idő óta ott keletkezett 
egyházakra. Az 1859-iki es. kir. nyiltparancs pedig 
a teljes vallási szabadságot s egyenjogúságot biztosítja 
híveinknek, e nyiltparancs pedig még ott el nem 
töröltetett. A midőn tehát kerületi s egyetemes gyű-
léseink 1869-ben sürgették, hogy magyarhoni kor-
mányunk tegye magát közbe, hogy fenti nyiltparancs 
horvát-szlavon országokra nézve is érvényen kivül 
helyeztessék, a magyar vallás- s közoktatásügyi 
minisztérium 1870. jan. 15-én kelt 22933. leiratában 
kijelentette, hogy ezeknek a tartományoknak vallás-
s közoktatási ügyekben teljes önkormányzatuk lévén 
ezekbe nem avatkozhatik, Ezeknél fogva kerületi s 
egyetemes gyűléseink úgy határoztak, hogy történjék 
tehát intézkedés, miszerint ezek az egyházak külön, 
önálló esperességgé alakuljanak. Ez részben meg is 
történt 1871-ben, a mennyiben a bács-szerémi esp. 
gyűlés indítványára a kerület két pontban azt hatá-
rozta, hogy a szlavóniai, a bács-szerémi esperesség-
hez tartozó egyházak külön esperességet képezzenek. 
Ezt azonban az akkori zágrábi hadparancsnokság el 
nem fogadta, azon indokolással, mert ha önálló espe-
resség nem szerveztetik, az ilyen félrendszabálylyal 
ezeken az egyházakon segítve nincsen. Istenben bol-
dogult püspökünk a kánoni egyházlátogatás alkal-
mával megismerkedvén ezen egyházak helyzetével 
az 1882. évi jelentésében azon kívánalmának adott 
kifejezést, hogy a horvát-szl a vonországi egyházak 
elvalahára az ottani viszonyokhoz képest külön espe-
rességgé szervezkedjenek. Ennek következtében az-
után valamennyi egyház csakugyan tüzetesen foglal-
kozván e kérdéssel, egyet kivéve oda nyilatkoztak, 



71 

hogy külön esperességgé óhajtanak szervezkedni. 
Senkinek sohasem jutott eszébe, hogy ezek az egy-
házak elváljanak magyarhoni anyaegyházunktól, 
hanem hogy mint külön szerv, kiilön esperesség 
egyenes s közvetlen érintkezésben legyenek s álljanak 
saját kormányukkal s hatóságaikkal, e mellett azon-
ban egyházunk testébe kebelezve maradjanak mind-
örökké. Más viszonyok és törvények, más kormány 
s hatóságok vannak ottan, a melyek eddigelé hiva-
talos érintkezésbe egyházunk legfelsőbb hatóságaival 
nem léptek. A vallási s egyházi ügyekre vonatkozó 
rendeleteket horvát nyelven pro statu notitiae meg-
kapjuk ugyan, de ezeket is csak az esperesnek, nem 
pedig a püspöknek küldik. A lelkészek legjobban 
érzik e visszás helyzetet, mert lia a funkcziók vég-
zésénél a fennálló magyarhoni törvényeink szerint 
járnak el, ügy a legnagyobb kellemetlenségeknek 
teszik ki magukat. Az ügynevezett birtokközsé^ek — 
imovna obstina — milliókkal rendelkeznek s évi jöve-
delme egyházi és iskolai czélokra fordíttatik, miután 
azonban egyházaink rendezve, szervezve nincsenek, 
ebből nem élveznek semmit. Mi pedig eddigelé vajmi 
kevés figyelmet fordítottunk rájuk, különösen mis-
siónkra, vagy azért, mert nincs rá pénzünk, vagy 
pedig ama közvéleménynél fogva, minek, hisz úgyis 
el fognak tőlünk válni, hisz úgyis külön testületet 
fognak képezni. 

Éu azért csak honfiúi kötelességet véltem telje-
síteni, a midőn évek hosszú során át, horvát-szlavon 
egyházaink ügyeivel tüzetesen foglalkoztam. Mert 
tagadhatatlan, hogy hazánknak s egyházunknak egy-
aránt jobb szolgálatot nem tehetünk, mintha benépe-
sítjük ezen Isten által megáldott tartományokat 
híveinkkel s ama kapcsot, mely minket összetart, 
még szorosabbá fiizzük. Ugy látszik azonban, hogy 
politikai tekintetnél fogva legjobb igyekezetem is 
dugába dőlt. Zágráb és Eszék nem nekünk, hanem 
a németországi G. A.-egyleteknek és a németek bő-
kezűségének köszönik létüket, valamint Szelistye s 
több leány egyház. Onnan kapnak pénzt, onnan 
prédikátorokat. Mi csak nézzük és bámuljuk a né-
meteknek ama hatalmas Drangját nach Osten. Pedig 
saját jól felfogott érdekünk kivánja azt, hogy ezt a 
szerepet mi vállaljuk s irányítsuk. Ezt pedig csakis 
akkor tehetjük legjobban és legsikeresebben, ha ama 
26 ezer evang. hivünk, 12 anyaegyházzal s számos 
nagyobb s még számosabb kisebb leányegyházzal, 
egy testté tömörítve, egy testté szervezve, hathatósan 
működni fognának mind ki- mind befelé. 

A legkevesebb, a mit tehettem, tettem utolsó 
zsinatunk alkalmával, a midőn benyújtottam ezen 
indítványomat : A horvát-szlavon országi területen 
lévő ev. egyházaink ezennel felhivatnak, miszerint 
a zsinati törvények keretén belül az ottani viszonyok-
hoz képest alakuljanak egy külön esperességgé, 
szervi összefüggésben maradván továbbra is a magyar-
honi anyaegyházzal. Legkiválóbb férfiaink legott 
felszólaltak s hangsúlyozták is, hogy ez nagyon fontos 
ügy, mindamellett indítványom egyhangúlag elvet-
tetvén, az egész nagy horderejű ügy ad calendas 

graecas tétetett. Az, hogy egyes egyházak külön-
féle esperességekbe bekebeleztessenek, olyan műtét 
volna, a mely szellemi s erkölcsi halállal azonos s 
bénitólag hatna egyházainkra, híveinkre egyaránt s 
előre mondhatom, hogy kivihetetlen sőt csak elő-
segítené a szeparácziót. Caveant consules! 

Valóban szép és emelő egy szép tavaszi napon 
szemlélni a nap futását, fény nyel kezdődik s tün-
dökölve végződik. Ezt méltán mondhatjuk zsinatunk 
pályafutásáról is. Fényesen kezdettük s tündökölve 
végeztük, nemcsak a zöld asztalnál, hanem a vendég-
szerető Szentiványi lakománál, mely leginkább azért 
vált nevezetessé reám nézve, a mennyiben vallott 
elveim némi igazolást nyertek. Nézzük csak madár-
távlatról az egész emberiséget s megvalósulva látjuk 
a szentírás régi mondását : földből vétettél földdé 
leszesz. A földhöz tapadt ember csak akkor közelíti 
meg emberi .méltóságát, ha eszményileg, lelkileg 
felülemelkedik az érzékiség, az anyagiság felett. No 
legyen ez a vallás akármiféle, eszményi világot 
elénkbe tár, ott a magasságban az Isten, minden 
ember által gondolható tökéletességével. Ezt meg-
közelíteni, ebbe az eszményvilágba Isten szent or-
szágába belejuthatni, ez legyen minden ember fő-
törekvése, erre felsegít minket a vallás. Tehát nincs 
tagadás benne, hogy a vallások- s egyházaknak 
közös ügyeik vannak, valami benső vérrokonság az, 
a mely mondja nekünk, az utak és eszközök külön-
félék lehetnek ugyan, csak az akaratban s törekvésben 
legyünk egyek. Belohorszky Gábor, 

főesperes. 

Egy püspöki utód, a ki nem engedelmeskedett 
az elődjének. 

(Folytatás.) 

„IX. A Dominus Superintendens tavali Visitatiójában 
egy Plébánu8tól úgy meg ijjedett, hogy nyakra főre hazáig 
hajtatott, és sietett hogy valahol utol ne érjék és Pétsre ne 
vigyék. Könnyű a köpönyeg alól füttyöt hányni, és 
könnyű az articularis helységben duskásbodni. A jó Vitéz 
nem a Quartélyban, hanem az ütközetben tetzik ki. Azt 
gondoltuk először, ki tudja, melly böltsen fogja ő Kegyelme 
Ekklésiáinkat dirigálni, magát bölts embernek tartván, 
másról semmit sem állítván ; de a Praxis már sokakban 
megmutatta, hogy ő Kegyelmére is rá illik Horatziusnak 
ama mondása : Parturiunt montes, naseetur ridiculus mus. 
De bár ne biznék ő Kegyelme annyit maga böltsességében, 
jobb elő menetele volna directiójának ; mert nem emberi 
erőben és okosságban áll egyedül annyi Ekklésiákat hiven 
és helyessen igazgatni; hanem azért könyörögni kell na-
ponként: Uram botsásd alá Mennyből a te böltsességedet, 
a te ditsőségednek székéből botsásd el azt, hogy én velem 
együtt munkálkodjék, és megérthessem, mitsoda légyen te 
előtted kedves. Sap. IX. 10. 

„X. Az szép és dítséretes Panegyris volt az idén 
Dömölkön, a Superintendens a Seniorságba, a Senior a 
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Superintendensségbe sz . . . tak. Pfujj ! szégyeny s gyalázat ; 
Méltó dolog, hogy valamellyik Theologica Facultást oda 
ki requiráljuk, hogy Decisumot küldjön reája, mit érdemel 
az olyan Superintendens, a ki in despectum sanctissimae 
nostrae Religionis et repurgati ministerii illy scommát mert 
eructálni. De mind ez illyeneket senki nem meri szemére 
vetni a Dominus Superintendensnek, és nagy dolognak 
lenni ki itéli? Nem héjába, hogy olly abjecte és contemtim 
ítélnek az Adversariusok a mi Prédikátoraink felől, ha 
magok illy jó példát adnak nékiek. Igazán: Turdus in 
proprium nidum cacat. Rosz madár, a melly a maga fész-
kébe rútít. 

„XI. Oda is fel-kelle vala mennem, hogy meg békél-
tessük a Dominus Superintendest. Éppen bizony majd 
annyi költséget szerzettem volna Ekklésiámnak ő Kegyel-
meért. Ha öszve veszett ő Kegyelme, békéljék ismét meg, 
mit lármáskodik falukról falukra, és fellázzasztja az egész 
Kemenesallját? — Ha ő Kegyelme oly Ekklésiában volna, 
mint mi, tanulna cautius szóllani, prudentius conversálni, 
és accuratius az Ekklésiákat gubernálni. Még ugyan nem 
sok jót condaít Ő Kegyelme tudomásom szerint, hanem 
hogy miulta Prédikátor eleget veszekedett és másokat 
kíssebbített és miulta Superinterdens a Nepotizmust el 
kezdette, Mentseli és Patonai Ekklésiáknak öreg tanítóit 
ki tette, Bödögei Ekklésiát intempestivo zelo, Kis Mányo-
kit pedig immiti rigore a Naufragiumhoz közelvitte ; Ha 
salvalhatja jó, ha nem, lelkét örökkén el-vesztette. 

„XII. Még azt tette fel a Citatíóban a Concípista : 
Non habita sufficienti ratione et excusatione : nem com-
pareáltam. En ratio sufficiens: 

1. Tsak éppen akkor érkeztem meg a savanyó vízről, 
és az időnek alkalmatlan volta miatt, nagy alteratiót oko-
zott bennem, melly még a kin való szolgálattól is egy 
néhány napig elvont. 

2. Épen Úr Napján hoztak hozzám Teésről egy és 
Inotáról is egy Gyermeket keresztelni ; a kálvinista Pré-
dikátor in absentia mea helyettem szolgálni nem mert, 
mert eltiltatott a Yisitatíókor. A Plébánus tehát abripiálta 
volna magának a Stólát ex Filiali utraque akkor; És pe-
dig most eleintén tsak egyszer nyerne valamit, azután in 
perpetuo magának vindicálná. 

3. En se Currensét nem láttam, se mit contineált 
nem tudtam, sem pedig én hozzám magamhoz praecise 
dirigálva nem volt, és nem tsak én, de más több Prédiká-
torok is a Gyűlésből gondolom emaneáltak, a kiknél a 
Currens meg-fordúlt, de azért nem citáltattak. 

„XIII. Ebből is kitetszik, hogy a Dominus Superin-
tendens vagy nem tudja, in quo consistât Regimen Eccle-
siasticum, vagy pedig destinato Consilio azon volt, hogy 
engemet prostituálhasson a sok subscriptus szegény Prédi-
kátorok előtt. Mellyik volt az a nagy Causa, hogy oly 
messze földről a szegény Prédikátorokat fel citálja és a 
nyomorult Ekklésiátskáknak annyi költséget szerezzen 
Kegyelmetek? Ha valakinek valami keresete lett volna 
rajtam, nem de nem kellett volna é legalább privatim 
előre tudósítani és a concursusra specialiter invitálni ? Így 
nem compareálván, reá nem is válaszolván lehetett volna 
Citátiót küldeni. Ita tarnen et hoc, si citationis ratio et 
causa sufficiens adfuisset. De hogy olly hirtelen, tam in-
considerate prostituálja Kegyelmetek az embert és fel 

lármásítsa a szegény Frátereket, prodit imbecillitatem 
mentis. A mint tehát az erdőben esik a szó, úgy adatik 
onnand vissza ismét az Echo. 

„XIV. A Canono^nak auctoritássát allegálja Super-
intendens Uram, in specie Canonem X X X I . Lám ő Ke-
gyelme előbbi allegatióm szerint hányszor impingált elle-
nek? A mi Canonunk a Biblia és a Symbolikus könyvek, 
a ki ezek ellen malitiose et contumeliose agái, méltó hogy 
peremtorie citáltassák. A többi mindenik exceptiót ad-
mittál. Más időre jutottunk mi, mint vala Anno MDCL. 
az allegált Canonoknak ki nyomtatásakor.10) Gyakorta 
reiteráltatik ottan a Superintendens felől ez a Terminus 
B i r o d a l o m , quod est contra Luc. XXII, 25. Maga azt, 
a mi Fő Püspökünk ezen szavaival meg tiltván: V o s 
a u t e m n o n s i c ; Szent Péter sem akarja, hogy a Püs-
pökök uralkodjanak 1 Petr. V. 3. Méltóságos tisztit tehát 
secundum Can. VIII. ne hánnya vesse ő Kegyelme, est 
enim contra Marc. X. 42. Mert nem is Fejedelem, ut vult 
Can. VII. contra Math. XX. 25. hanem tsak Fő Őr-álló. 
Ki nem látja itten az Exceptiót? az időnek más voltát? 
és az akkori regimennek formáját. A Superintendensnek 
praerogativája nem abban áll, hogy magahitségből visel-
tetvén másokat gyalázzon, és lába alá tapodjon, hanem az 
ő elsősége ebben áll az írás szerint: 

1. Hogy mindnyájunknál többet munkálkodjon. 
1 Cor. XV. 10. 

2. Hogy mindnyájunknál többnek szolgáljon. 
1 Petr. IV. 20. 

3. Hogy mindnyájunknál többet szenvedjen. 
2 Cor. XI. 24 -

4. Hogy mindnyájunknál alázatossabb legyen. 
Sir. III. 19. 

Ahol ez nints, tsak azt mondom szent Pállal : Nem jó a 
ti ditsekedéstek. 1 Cor. V. 6. 

„XV. Talán hát secundum hunc plane Canonem Tisz-
telendő Torkos József'11) Uramat is azok a szegény Frá-
terek fogják peremtorie citálni, hogy előttök ad rationes 
dandas compareáljon. Miért nem ment ß Kegyel me Sopronba? 
Holott a Vocatoriát acceptálta a praescribált Conditiókra 
annuálván a Tekintetes Sopronyi Convent egy fertály 
esztendeig vagy tovább is a Sopronyi Urakat biztatta, a 
Vocatoriát is ő Kegyelme mind addig magánál tartotta. 
Ha ő Kegyelmét el nem eresztették a Győriek, engemet 
el nem eresztettek a Palotaiak. Ha ő Kegyelme Győrrül 
elment volna, itt azért a Győri Ekklésia nem periclitáló-
dott volna, mint a Palotai. De ezt feleli valaki : Distin-
g u a n t e personae, concordabunt causae. Én pedig azt fele-
lem reája: Quivis suo abundet sensu. 

„XVI. De tudom, miért irigykedik reám Superinten-
dens Uram, hogy Ekklésiámnak panaszos kenyerét nem 
eszem : hogy ő Kegyelmének nem hízelkedem ; hogy rosz 
híremet nem hallja; hogy naponként iparkodom, jól tudja. 
De ő Kegyelme ne féltse tőlem míg él kenyerét, másutt is 
ád az Isten, és magát semmit se eméssze ő Kegyelme, én 
ugyan azt vélem, hogy az irigység hamarább megemészti 

10) Agenda és egyh. canonok. Nyom. Somorján 1650. 
Megvan a veszprémi ev. esperesség könyvtárában. L. Szabó 
Károly, Régi magy. könytár. 

n ) Győri lelkész maradt, az imaháznak, 1749. márcz. 
17. történt elvételéig. 
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magát, mint engemet. Ezzel én annál inkább incitáltatom 
a szorgalmatosságra, imádságra és a vigyázásra. Addig, 
mig más időt nem érünk tsak azt éneklem Martialis poé-
tával : 

Rumpitur Invidia, quod amamur, quodque probamur 
Rumpitur, quisquis rumpitur invidia. 

Most már tudván, hogy ellenségemmé lett Superintendens 
Uram, tehát Tela praevisa minus nocent, jobban is szere-
tem, hogy aperiálta ellenem való rancorját. Mert a titkos 
ellenség többet árthat az embernek, mint a nyilván való. 
Már ha ennek utánna gyalázni fog ő Kegyelme valahol 
pro more suo, mindjárt meg tudják ex quo principio tse-
lekszi azt, és meg választják a kik hallják, mit hidjenek 
el, mit nem. A mint pedig a Balaton mellett Visitatiója-
kor Superintendens Uram fel tette magában, hogy 12 
arany poenalitás alatt meg nem enged, abban ugyan ő 
Kegyelme nem költ ; mert az aranyakat articularis Ekklé-
siákban fizetik, nálunk tsak garassal fizethessenek. Hát 
erre se várakozzék ő Kegyelme; elég aranyakat adtak 
már az ordinatuioktól, az is sok volt.12) Egy is elég, nem 
kell 12. 

„XVII. Mindezeket pedig Injuriának ne vélje Super-
intendens Uram, hanem tsak emlékezzék meg ő Kegyelme, 
mit követett el boldogult Tóth János Superintendens 
Urunkon13), a kit ex despectu soha még Superintendensnek 
sem nevezett, hacem tsak per contemptum : szegény Tóth 
Jánosnak. Kétség kivül tehát Perlaki Uram v.ai è'io^v 
Superintendens. Most azért ugyanazt várhotja magára ő 
Kegyelme is az írás szerint : A melly mértékkel Ti más-
nak mértek, ugyanazon mértékkel méretik néktek is. Ám 
a Poéta is azt énekli : Per quod quis peccat, per idem 
punitur et idem. Ez sem tartja Injuriának. Hát jó akarók 
maradhatunk. Sőt még megköszönheti ő Kegyelme, hogy 
régi még talán meg nem esmért vétkeire rá emlékeztet-
tem. Mert sokakban azért olly nehéz az a yvioí}\ aeavrov, 
mivel a cpihavzía igen meggyökerezett bennek, és nintsen 
a ki imbecillitássait szemekbe meg merje mondani. Ez 
pedig melly szükséges légyen kiváltképpen a Superinten-
densnek, ki tetzik ezen Atyáknak mondásiból : Improbum 
est arguere quidquam in alio, quod adhuc deprehendit in 
semet ipso. Vis Iudex esse, cognosce Temet ipsum, et 
delicta Tva ; omnis enim, per quem necesse est aliéna 
vitia corrigi, semet ipsum prius debet solerter intueri, ne 
dum aliorum culpas ulciscitur, ipse ulciscendi furore 

superetur. (Vége köv.i 
Közli 

Payr Sándor. 

12) A püspöki matricula szerint csak hármat ordinált 
összesen. Pag. 841—843. 

13) Tóth-Sipkovits János püsp. 1742—1745. A leg-
újabb Névtár hibásan teszi az ő püspökségét már 1734-re. 
Mert a dunántuliak a püsp. választást a Car. Resolutio 
után is egész az 1742. február 7. téthi gyűlésig halogat-
ták. Ostlïy M. felügyelő 1741. a királyné koronázása alkal-
mából Pozsonyban levén megintetett, hogy más felügyelet 
alá helyeztetnek, ha Superintendenst nem választanak. 
Tóth Jánost esperesnek is csak 1737. választották meg. 
Ugyanezen év aug. 22-én szellőztették legelsőben a kerület 
ügyét Tétben. Győri esp. jkönyv. 

Doleschall Sándor Ede 
1830-1893. 

Magyarhoni ág. h. ev. egyházunk f. é. február 15-én 
legjobb fiainak egyikét, papi testületének egyik kimagasló 
tagját vesztette el ; az Űr azon a napon leghívebb szolgái-
nak egyikét hívta haza, azon a napon kiszenvedett hosszas 
kinos szenvedés után D o l e s c h a l l S á n d o r E d e , a 
budapesti német egyházközség érdemteljes lelkésze. Akár-
mely értelemben veszem a szót, a megboldogult nem min-
dennapi jelenség volt s midőn tevékeny, az egyháznak 
szentelt életének rövid rajzát megirni s neki közöttünk a 
teljes mértékben megérdemlett emléket állítani készülök, 
gyenge tollammal aggódva teszem, attól tartva, hogy az 
emlék, bár az őszinte kegyelet, a boldogulthoz való szives 
ragaszkodás adta kezembe a tollat, érdemeihez nem lesz 
eléggé méltó. 

Született (illetőleg kereszteltetett) 1830. nov. 26-án 
Modorban, hol atyja Mihály Dénes tót lelkész volt. Anyja 
tolkusházai Lacsny Johanna volt. Valódi ároni család 
sarja volt, mert már nagyatyjának bölcsőjét is paplakban 
ringatták. Korán jutott árvaságra s mivé lett, azzá az 
isteni kegyelmen kivül önmagából lett, felküzdve magát 
önerejéből. Iskoláit Modorban, Pozsonyban és a bécsi theol. 
fakultáson végezte; a külföldi egyetemeket szűk anyagi 
körülményei miatt meg nem látogathatta, mit gyakran 
nagy sajnálkozással említett. Bécsből nevelői állomást 
vállalt a nógrádmegyei Sréter családnál, honnan 1856. év 
tavaszán a selmeczi lyceumra hivatott meg tanárnak, hol 
a felsőbb osztályokban a vallástant, latint és németet 
tanította. Szívesen emlékezünk vissza, kik tanítványai 
voltunk, a fiatal tanár lelkesült és lelkesítő, világos elő-
adásaira. Itt lépett házasságra atyja egykori német tiszt-
társának, a későbbi pozsonyi lelkész s országos hirű hit-
szónok, Raabe leányával, Máriával. Már két év múlva, 
1858-iki nyarán választotta őt meg a tekintélyes besztercze-
bányai egyház lelkészének a Pozsonyba távozott Geduly 
helyébe: a papi hivatalra a breznóbányai superint-indensi 
administrator Cualupka János avatta fel. A mint Sel-
meczen a tanulóság kedvencze volt, csakhamar megszerezte, 
sőt (nem illik tollamba e szó, de kimondom) istenítette őt 
a beszterczebányai gyülekezet is, úgy hogy, midőn 18 évi 
itteni működése után Budapestre lett megválasztva, az 
egyház mindent elkövetett, hogy megtarthassa továbbra 
is; de hiába. Fájt neki a kedves egyházat elhagyni, nem 
tudta elfelejteni s tán meg is bánta, hogy elhagyta, de, 
mint mondá, tartozott e lépéssel gyermekeinek. A pátens 
idejében lelkesen küzdött az egyház autonomiája mellett. 
1865-ben a classicus zólyomi esperesség főesperese lett, 
a mint annak tulajdonképeni vezére már elődje alatt is 
volt. Helyét, mint íőesperes elnöktársa a későbbi egyet, 
felügyelő, báró Radvánszky Antal oldala mellett méltán 
töltötte be; ez nézeteit mindig respectálta. Kritikus kér-
désekben is, se jobbra se balra nem tekintve, eltalálta 
mindig a helyest, a mi az akkori zólyomi esperességben 
nem mindig könnyű feladat volt. S mivel ő az egyházon 
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belül nem szeretett politikát űzni s a nyelvi kérdést a 
hazafias érzelemtől nagyon is megtudta különböztetni, 
némelyektől olykor gyanusíttatott, magaviselete ferdén 
Ítéltetett meg; de hazafiasságát távolról sem szabad érin-
teni. Nem sokára megválasztotta őt a bányakerület az akkor 
szervezett két iskolai bizottság egyikének, a felsőnek 
elnökéül. Az 1873-iki superintendensi választásnál az első 
szavazásnál sok egyház őt jelölte a superintendensi állásra. 

Oly férfi, mint Doleschall, nem végezhette be pálya-
futását a vidéken: 1875-ben a fővárosi német gyülekezet 
tisztelte őt meg meghívásával, hol a nyelvi kérdésben 
elfoglalt álláspontja mellett egy ideig nehéz állása volt; 
de tudományos miveltségével, tekintélyes s öntudatos fel-
lépésével, fáradhatlan, az egyház javát szeme elől soha el 
nem tévesztő működésével általános tiszteletet vivott ki 
magának. 

Levéltárosa volt a bányakerületnek, mint az egyetemes 
egyháznak is, s mint ilyen nem egy porlepte kincset hozott 
napvilágra, melyekről alig volt tudomásunk. 

A Luther-társaságnak, megalapíttatásától fogva, 
fáradhatatlan alelnöke s tulajdonképeni lelke volt. Mint 
ilyen nem szűnt meg egyházak s egyesek ajtain zörgetni 
és könyörögni, hogy tagokat s munkásokat szerezzen és 
lankadatlan tevékenysége tán nem volt hiábavaló. A köz-
gyűléseket megnyitó beszédeiben meg-megszólalt a lutheri 
egyházat s annak nagy reformátorát szerető szív, 

Azonkívül alig volt bizottság, akár a kerületi, akár 
az egyetemes gyűlésből kiküldve, melynek tagja ne lett 
volna, pedig nem csak névszerinti, de dolgozó tagja. 

1890 ben ismét őt jelölte sok egyház a bányakerületi 
püspöki székre. 

Másfél év előtt súlyosan meglátogatta őt az Úr : 
jobb karját kellett levenni. Kiesett a pásztorbot jobbjából, 
de a milyen szilárd jellemű volt, nem csüggedett el, nem 
vonult vissza; a jobb kézből kihullott pásztorbotot, mint 
temetésénél kollegája Schranz János megjegyezte, bal 
kezébe fogta, hogy szeretett nyáját legalább még egy 
ideig legeltethesse. Erős lelke még nem adta meg magát 
a már nagyon beteg testnek : az összes irodai teendőket 
bal kézzel végezte s még magánlevelekre is jutott ideje s 
az összes lelkészi kötelességeket egészen a mult évi no-
vemberig teljesítette. Egy ujabbi műtét sem menthette meg 
a drága életet egyháza s családja számára. Február lo-én 
d. u. 3/44 órakor kiszenvedett 63 éves korában Mesterének 
e hű tanítványa, hű abban is, hogy nehéz keresztjét ritka 
megadással és türelemmel hordozta mindvégig Ura után. 
Február 18-án egyházának tömeges részvéte mellett helyez-
ték nyugalomra. 

A megboldogult Isten szive szerinti férfiú volt. Nem 
mindennapi lelki tehetségekkel megáldva a reábízott talen-
tumot nem ásta el, hanem becsületesen és lelkiismeretesen 
hasznosította javára. Alapos theol. miveltsége mellett az 
érzelem theologusa volt; költőileg megihletve a honi egy-
házunkban divó mind a három nyelvet egyaránt mesterileg 
kezelte s hatalmasan és elragadólag szónokolt, úgy hogy 
nemcsak hivei, de máshitüek is mindig szívesen s érdekkel 
hallgatták ; felszólalásai a gyűléseken, éles felfogása s azon 
forma miatt, melybe nézeteit önteni tudta, számba mentek 
s ha véleményével egyedül is állt, elég bátor volt, annak 
kifejezést is adni minden tekintet nélkül, mi által, igaz, 

nem igen szoktunk magunknak barátokat szerezni. A mi 
kezéből kikerült, lett Jegyen az csak egy egyszerű levél-
tárosi jelentés is, sikerült volt s érdekkel hallgattatott. 
A kormányzásban szilárd és szerencsés kezet tanúsított s 
tudta (e mellett zólyomi idejére gondolok) a különben 
eltérő nézetű s divergáló testvéreket összetartani. Sokan 
zárkózott, hozzáférhetetlen kedélynek tartották; azoknak 
azonban, kikkel szemben felengedett, kik közelebbről ismer-
ték, volt alkalmuk tudományának gazdagságába, kedélyé-
nek mélységébe, szellemének sikerült, szellemes élezés 
megjegyzésekben nyilatkozó üdeségébe bepillanthatni, külö-
nösen azon időpontig, míg az Úr családi életét drága, már 
felnőtt gyermekeknek elvételével oly fájdalmasan meg nem 
látogatta. 

Szorgalma, melylyel szakmájában fáradhatatlanul 
tovább búvárkodott, bámulatos volt s egyházának épüle-
tes prédikáczióin kivül sok jó gyümölcsöt hozott. Kedves 
zólyomi esperességének derék tót k á t é t irt, felejthetetlen 
beszterczei egyházának német és tót v e z é r f o n a l a t a 
konfirmandusok oktatásához. Midőn husz évvel ezelőtt a 
legközelebb múltban megtartott zsinathoz az első elő-
készületek szóba jöttek, „ S y n o d a l i a " cim alatt érdekes 
tanulmányt tett közzé magyar és tót nyelven (eredetileg 
ez papi érdekezleti felolvasás volt), a mint azután a zsi-
nati bizottságokban s előmunkálatokban folyton tevékeny 
részt vett, de — — zsinatra nem kerü t. — Budapesti 
idejéből birjuk tőle: a budapesti egyháznak történetét (a 
fenállás százados emlékének megünneplése alkalmával); 
„L u t h e r s T e s t a m e n t" és „ E i n e a u f g e f u n d e n e 
L u t h e r s r e l i q u i e " (Luther magyarázata a 109. zsoltár-
hoz). Luther ezen két eredeti kéziratát az egyetemes 
levéltárban felfedezvén kiadta nagybecsű magyarázatokkal ; 
„ M a r t i n L u t h e r " , három előadás, melyet a reformátor 
születésének 400-os fordulója alkalmából tartott, s melylyel 
a Lutheralapot mpgt^remtette szegény konfirmandusok 
felruházására. — Kiadta híveinek óhajára a Miatyánknak 
csinos p a r a f r á z i s á t versekben újévi imául stb. 

A kép, melyet ezen áldásteljes életről gyenge tollam-
mat rajzolni igyekeztem, nem volna teljes, ha az elhunyt-
ban nem méltatnám még a t a n ü g y meleg barátját s  
szakavatott ápolóját. Zólyomban be nem várva 1868-iki 
38-ik tezikket, erős kézzel hozzáfogott a tanügy rendezésé-
hez. Esperességi iskolatanácsot teremtett maga körül ; 
tanterveket, órarendeket dolgoztatott ki s beszélt-tett 
meg; egyeseket az egyes tantárgyak kidolgozásához lel-
kesített s így keletkezett az E v a n j e l i c k y S k ö l n i k 
(ev. tanító) czimü, sok elemi iskolába behozott, most már, 
igaz, sok tekintetben javított tankönyv, mely, kezdve az 
egyháztörténettől a gazdasági kátéig, magában foglalja 
mindazon tantárgyakat, melyeket egy ev. iskolában tani-
tani kell, ugy hogy, mikor a fentemiitett törvény meg-
jelent, neki azon elégtétele volt, hogy az a zólyomi isko-
lákat meglehetősen rendezve találta s annál könnyebb volt 
neki az egyház iskolai féltékenyen őrzött autonómiáját a 
tanfelügyelői intézmény általi megszorittatástól megvédeni. 
— A Zólyomból való elmenetele után megjelent s Haesters 
nyomán kidolgozott O l v a s ó k ö n y v e t is tulajdonképen 
ő kezdeményezte. Jellemzi az iskola iránti meleg érdeklő-
dését, hogy, mikor Beszterczebányán egy izben a felsőbb 
elemi leányosztályok évközben tanitó nélkül maradtak, ő 



75 

Jelkészi és főesperesi nem csekély kötelességei mellett időt 
talált arra, hogy az iskolát több hónapon át vezesse. — 
Budapesten ott Játjuk őt ismét buzgólkodni e téren, akár 
az elemi s polgári iskolára, akár a gymnasiumra, akár a 
hitoktatói intézmény kibővítésére és rendszeresítésére gon-
dolunk. — Ott látjuk őt az egyet, theol. akadémia nagy-
bizottságában elejétől fogva, melyben odaadó szeretettel, 
mély belátással, tudományosan képzett lelkének egész 
melegével nem egyszer emelte fel szavát ezen az egyete-
mes egyház által megalkotott, de azután nem kellőleg 
gondozott s pártfogolt intézet megszilárdítása s fejlesztése 
érdekében — s tán nem siker nélkül. 

Oly élet volt ez, melyre az Ur azon Ítélete szól 
„A mit tehetett, azt mivelte" (Mk. 14, 8), mivelte Ura s 
egyháza iránti benső, hálás szeretettel. Vezesse őt most 
már be az Ur a maga örömébe s bizza őt sokra; közöttünk 
pedig maradjon soká áldott ez igaznak emléke! —b—ly. 

A v a l l á s - é s k ö z o k t a t á s ü g y i m a g y . k i r . 
m i n i s z t e r n e k a községi és felekezeti tanárok állami 
nyugdíjazására v o n a t k o z ó t e r v e z e t e . 

E tervbe vett országos nyugdijintézet kiterjedne mind-
azon nyilvános középiskolákra, a melyeknél az alkalmazott 
rendes tanárok és igazgatók, továbbá azoknak özvegyei és 
árvái az 1885. évi XI. törvényczikk vagy pedig más ter-
mészetű közrendelkezés alapján nyugdíjra vagy végkielé-
gítésre, illetőleg özvegyi ellátásra és nevelési járulékra 
jogosítva nincsenek. Ily középiskolák azok, a melyeket az 
autonom felekezetek, a törvényhatóságok, a községek s 
ugyanezek alapítványai és végre a kormány kezelése alatt 
nem álló és felekezeti jelleggel nem bíró alapok vagy 
alapítványok tartanak fenn. E nyugdíjintézetre nézve 
mindenben, a miről az alább következőkben külön említés 
nem tétetik (így tehát a beszámítható szolgálati idő meg-
állapításának, valamint a nyugdíjazási igény beálltának 
feltételei, továbbá a beszámítható javadalmazás és a fenn 
megjelölt igényelhető járandóságok mértékének meghatáro-
zása stb. tekintetében is) az imént idézett törvény rendel-
kezései volnának irányadók. Ennek kimondása főleg azon 
okból mutatkozik czélszerűnek, mert az ezen törvény alkal-
mazása folytán létrejött közel egy évtizedes gyakorlat, a 
felmerülő legkülönbözőbb esetek elbírálásánál, határozott 
utbaigazodásra szolgálhatna alapul és továbbá, mert ilykép 
az ezen nyugdíjintézet körébe tartozó s a kormány köz-
vetlen rendelkezése alatt álló középiskolákból való kölcsö-
nös átlépés esetén a nyugdíj szempontjából minden nehéz-
ségnek eleje vétetnék. A tanintézetek belépése a nyugdíj-
intézetbe az illető középiskola fentartójának jelentkezése 
alapján önkéntesen történnék. 

Ezen nyugdíjintézet felállításának és fentartásának 
költségeire az eszközölt valószínűségi számítások szerint, 
a melyeknél az eddig tett bejelentések alapján 62 közép-
iskola 568 tanárral vétetett számba, évenkint mintegy 
141.000 írtra lenne szükség, a mely összeg a következőkép 
volna fedezendő: 

a) a tanárok részéről fizetésöknek 300 frton felüli 
része után, valamint fizetésüknek minden szaporulata után 

egyszers-bindenkorra befizetendő 1/2 rész, végtelen évi 
járadékra átszámítva 14.000 frt. 

b) a fenntartók részéről 
tanáraik törzsfizetése után 
évenkint fizetendő mintegy 
5°/0-nyi összeg kerek számban 27.000 frt. 

c) a tanulók részéről fe-
jenkint és évenkint fizetendő 
3 frtnyi díj kerek számban . . . . . . 40.000 frt. 

d) az államkincstár ré-
széről adandó évi segély 60.000 frt. 

Összesen . 141.000 irt. 
A mint e költségszámításból látható, e nyugdíjintézet 

létesítésénél, a néhol már létező helyi nyugdíj-alapoknak 
az országos intézet czéljaira való igénybevétele nem ter-
veztetik, miért is ezen helyi nyugdíjalapok ezen országos 
intézet létesülte után a fentartók által szabad tetszésök 
szerint vagy az. a), b) és c) alatt felsorolt befizetések alap-
jául szolgáló tőkeként volnának kezelhetők vagy pedig 
esetleg más — eredeti rendeltetésükkel rokon — czélokra 
fordíthatók. Magától értetődik, hogy a fentartók az a) és 
c) alatt említett járandóságoknak vagy azok egy részének 
beszolgáltatását feltétlenül magukra is vállalhatták. Az 
országos nyugdíjintézet javára befolyó jövedelmek az állam-
pénztárban a néptanítói országos nyugdíj- és gyámintézeti 
pénztár eljárása szerint a kormány kezelése alatt álló 
közalapként volnának kezelhetők. E nyugdíjintézet kiter-
jedne az annak kötelékében álló középiskoláknál alkalmazás-
ban levő mindazon rendes tanárokra és igazgatókra, a kik 
ez országos intézet életbeléptetésének idejében még tény-
leges szolgálatban állanak, vagy annak létesülte után, 
szabályszerűen rendszeresített rendes tanári vagy igazgatói 
állomásokra, megfelelő minőségben, szabályszerű módon, 
állandóan alkalmaztatnak. A már szolgálatban levő taná-
rokra nézve meg volna engedhető, hogy az őket terhelő 
a) alatt fenn megjelölt befizetést 36—48 havi egyenlő rész-
letben teljesíthessék. Azonban a most nevezettek, fizetésök 
és fizetésök szaporulatainak egyszer s mindenkorra beszol-
gáltatandó 7a részén felül, ezen beszolgáltatandó összeg 
után, most említett javadalmazásuk elnyerésének időpont-
jától számítva 5°/0 kamatot is volnának kötelesek fizetni. 
Ugyané tanárokat illetőleg a miniszter a bekivánandó 
hiteles okmányok alapján minden egyénre nézve külön 
állapítaná meg azt, hogy a múltban teljesített szolgálati 
idejök és élvezett járandóságuk mértéke a nyugdíjba 
mennyiben számítható be. E megállapítást a miniszter az 
1885. évi XI. t.-cz. megfelelő rendelkezései és azok ana-
lógiájának alkalmazása alapján eszközölné. Oly esetben, 
a midőn a tanároknak nincs természetben lakásuk vagy 
szálláspénzök, a nyugdíjba számítható fizetés megállapítá-
sánál az összes állandó járandóság egyötödrészben lak-
bérnek vétetnék. 

A most alkalmazásban levőknél a huszonnegyedik 
korévet megelőző szolgálat ideje a nyugdíjba semmi eset-
ben sem volna beszámítható; a jövőben alkalmazandóknál 
azonban e megszorításnak nem volna helye. Nem rend-
szeres s ugyanazon középiskolának nem minden tanárára 
egyenlően kiterjedő, hanem csak egyesekre vonatkozó fizetés-
emelés vagy pótlék a nyugdíjba rendszerint nem volna 
beszámítható. A nyugdíjintézet érdekében biztosítékokról 



kellene gondoskodni arra nézve, hogy a harminczadik szol-
gálati év vagy pedig a hatvanötödik év elérése előtt, a 
nyugdíjazás elrendelése csakis a legnyilvánvalóbban kény-
szerítő okok alapján forduljon elő. E czél legegyszerűbben 
talán vagy volna elérhető, ha a most jelölt esetekben a 
nyugdíjazás — a melynek mindig C3ak az iskola illető fő-
hatóságának kezdeményezésére volna helye — a néptanítói 
nyugdíjtörvényben megszabott mód szerint, egy az illető 
főhatóság és a miniszter által kinevezett vegyes bizottság 
közbenjárása és jelentése alapján eszközöltetnék. Végül 
megállapítandó volna, hogy egyrészről a jelen országos 
nyugdíjintézet kötelékébe tartozó középiskolák tanárai, 
másrészről pedig az 1885. évi XI. t.-cz. alá eső tisztviselők 
és tanárok közt, a nyugdíj szempontjából minden tekintet-
ben teljes viszonosság álljon fenn s e viszonosság lehetőleg 
kiterjesztessék a minisztérium közvetlen rendelkezése alatt 
álló középiskoláknál működő azon tanárokra is, a kik 
korábban valamely, a jelen nyugdíjintézet kötelékébe tar-
tozó középiskoláknál voltak alkalmazva s ezen most jelölt 
minőségben töltött szolgálatuknak a nyugdíjba való be-
számítására az 1885. évi XI. t.-cz. vagy más jogforrások 
alapján igényt nem tarthatnának. 

A minisztérium közvetlen rendelkezési jogkörébe nem 
tartozó jogakadémiáknál, tanító- és tanítónőképzőknél, 
óvóképzőknél, kereskedelmi középiskoláknál alkalmazott 
tanároknak ezen nyugdíjintézet külön osztályába való be-
vonása iránt az előmunkálatok egyidejűleg megtétettek. 

„Egyetértés. " 

— A „Luther társaság" végrehajtó bizottsága f. havi 
rendes ülésében elnöklő B a c h á t D á n i e l esp. alelnök 
meleg szavakban megemlékezvén február hó 15-én elhunyt 
tiszteletbeli alelnök Nt. Doleschall Sándor Ede lelkészről, 
és különösen kiemelvén a „Luther társaság" körül szerzett 
örökké maradandó érdemeit, jelenté, hogy az elnökség ré-
széről ravatalára díszes koszorú helyeztetett, temetésén 
testületileg vettünk részt és a midőn indítványozá, hogy 
a boldogultnak emléke jegyzőkönyvileg megörökíttessék, 
egyúttal elhatároztatott, hogy majd az őszszel tartandó 
társ. közgyűlésen Nt. S c h o l c z G u s z t á v titkár tartsa 
az emlékbeszédet a megboldogult felett. — Ezután előter-
jesztettek a felülvizsgált és minden tekintetben rendben 
talált é v i s z á m a d á s o k , melyek szerint a társaság 
készpénzvagyona a lefolyt évben ismét 1140 frt 84 krral 
szaporodott úgy hogy az immár 9826 frt 22 krra megy, 
melyből 8000 frt értékpapírokban tőkésítve lett. A tagok 
száma 363 ra szaporodott, ezek közül alapító 31. Tagdíj-
hátralék azonban kerek 400 frtot tesz. A megindítandó 
theologiai szaklap esetleges segélyezéseül 200 frt helyez-
tetett takarékpénztárba; szintúgy „A Mi Otthonunk" cz. 
prot. társadalmi és családi képes hetilap hasonló összeggel 
való segélyezése is kimondatott. — Továbbá felolvastattak 
a mult évi pályázatunk folytán beérkezett munkákra vo-
natkozó bírálatok, melyek ezeket elfogadásra ajánlván, ki-
bontattak a jeligés levelek és kitűnt, hogy a „Nagysárosi 
várura" czímű népiratka szerzője Nt. H ö r k J ó z s e f 
eperjesi theol. igazgató, a „Gott verlässt die Seinen nicht" 
czímű népiratkáé Nt. F a mm 1 e r G u s z t á v A d o l f 
torzsai lelkész. Mindkét művecske azonnal sajtó alá fog 
rendeztetni és még az év első felében a tagoknak tisz-
teletpéldányaként megküldetni; a terjedelmes é v i j e l e n -
t é s pedig m?g a húsvéti ünnepek előtt lesz a tagok kezei 
közt. Végül elhatároztatott, hogy valláserkölcsi történetet 

tartalmazó népiratkára ismét páláyzat írassék ki — ívnyi 
20 frtnyi tiszteletdíj és folyó évi szeptember 15-iki lejárat 
mellett. F. 

— A protestáns irodalmi társaság választmánya már-
czius 15-én tartja ülését, melyet 16-án a közgyűlés fog 
követni. Az elsőre a meghívók már szétküldettek. 

— A községi és felekezeti tanárok állami nyugdíj-
intézetének l é t e s í t é s e t á r g y á b a n t a r t a n d ó 
é r t e k e z l e t r e a k ö v e t k e z ő k h i v a t t a k m e g : 
báró Prónay Dezső az ág. hitv. ev. egyház egyetemes fel-
ügyelője, báró Vay Miklós, Tisza Kálmán, báró Bánffy 
Dezső ev. ref. egyházkerületi főgondnokok, Szent-Iványi 
Márton, Péchy Tamás, Fabiny Teofíl és Radó Kálmán 
ág. hitv. ev. egyházkerületi főfelügyelők : Pap Gábor és 
Szász Károly ev. ref. püspökök, lvarsay Sándor, Zelenka 
Pál, Baltik Frigyes és Sárkány Sámuel ág. hitv. ev. püs-
pökök ; Tóth Sámuel tiszántúli ev. ref. egyházkerületi fő-
jegyző, dr. Győry Elek az ág. hitv. ev. egyház egyet, fő-
jegyzője, Kovács Albert orsz. képviselő, Fejes István a 
sárospataki ev. ref. főiskola gondnoka, Szabadka és Szentes 
városoknak polgármesterei ; Böhm Károly és Vámossy 
Mihály budapesti, Brezayik János selmeczbányai, Poszvék 
Sándor soproni, M i c h a e l i s V i l m o s pozsonyi, Ludmann 
Ottó eperjesi és Váró Ferencz nagyenyedi főgymnasiumi 
igazgatók ; dr. Baczoni Lajos debreczeni és Barta Béla 
sárospataki ev. ref. jogakadémiai tanárok; Dóczy Imre 
debreczeni, Parádi Kálmán kolozsvári és Nagy Ferencz 
kecskeméti főgymnasiumi tanárok. A tanácskozás tárgyát 
képező tervezetet lapunk „ B e l f ö l d " rovatában egész 
terjedelmében közöljük. 

— Egyházi választás. A d o m o n y í ev. egyház a 
leköszönt Dr. S z a l a y S á m u e l helyébe egyházi fel-
üg^élőül február hó 26-án tartott közgyűlésében e g y -
h a n g ú l a g Vallaszky Gusztáv budapesti lakost, zemplén-
megyei nagybirtokost választotta meg. 

— Gyászeset. A kőszegi gyülekezet, mely múlt évi 
október havában egyik lelkészének körében való 50 éves 
hivataloskodását fényesen megülte, folyó évi február hó 
28-án gyászba borultan vette körül jubilált lelkészének, 
Schneller Vilmosnak koporsóját. A halottas házból a szom-
bathelyi itju gyülekezet lelkésze kisérte ki az agg lelkészt 
s szombathel} i gyülekezet létesítése körül annyit fárado-
zott férfiú hulláját ; s a templomban, melyben 50 évnél 
tovább szolgálta Urát, hirdette annak igéjét, osztá ki 
kegyadományait — tanítványa, rokona a felsővasi esperes-
ség feje Nt. Stettner Gyula hangoztatá a halott fölött az 
örök életnek igéit s ünnepélyes menetben kikísértetvén a 
sírkertbe lelkész társa Michaelis Izidor búcsúzott el meg-
hatóan kartársától a gyülekezet nevében is. A boldogult 
nem csak szavaival, hanem életével is hirdette Urának 
szellemét. A halál órájában, midőn szivünk éltető ereje közvet-
lenségében megnyílik, a boldogultnak utolsó összefüggő szavai : 
„Igenis megsegít a jó Isten, de nem érdemeinkért, hanem 
tisztán kegyelméből!" — „Igenis látni fogjuk egymást — 
a szeretet győzelmeskedik a halál fölött, elveszi a halál-
nak fulánkját." — „Legyen meg a Te akaratod." — 
„Uram, kezeidbe ajánlom az én lelkemet! Ámen." — voltak. 
Legyen munkás és áldott emlékezete e Nathanaeli Jánosi 
szellemnek ! 

— A theologiai akadémia gyásza. Csernák Gusztáv, 
a theologiai akadémia I. évfolyamának hallgatója a Modor-
ban uralkodó hagymáz ragálynak áldozatul esett folyó évi 
február hó 28-án. Benne az intézet egy szelid lelkű, 
törekvő tagot, az özvegy anya szerető fiát s özvegységé-
nek reméllett gyámolát vesztette el. Nemes érzületéről 
tett tanúságot utolsó utja is, mikor beteg testvérének 
látogatására sietve testvéri szeretét életével fizette. Te-
metése márczius 2-án ment végbe Modorban. Az özvegy 
anyát és árva testvéreket vigasztalja az Űr, a korán el-
hunyt ifjút vegye kegyelmébe és oltalmába az ő Ura és 
Idvezítője ! 
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